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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 9/2013. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: dilluns, 15 de juliol de 2013. 

Horari: de 21:00 hores a 21:05 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. Sr. Josep Maria Palau Llobera, Alcalde, PPC. 

 

Sr. Pere Ferran Serentill Sales, 1r Tinent d’Alcalde, PM. 

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

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora, PM. 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència de la Sra. Montserrat Bosch Pascual (Regidora, PM) i de la Sra. Magdalena 

Pla Pla (Regidora, CiU). 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

Único. Expediente Pleno-9/2013.- Tomar conocimiento, si procede, para su 

efectividad, de la renuncia formulada por D. Pere Ferran Serentill Sales a su 

condición de concejal del Ayuntamiento 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. 
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Desenvolupament de la sessió. 

 

 

Único. Expediente Pleno-9/2013.- Tomar conocimiento, si procede, para su 

efectividad, de la renuncia formulada por D. Pere Ferran Serentill Sales a 

su condición de concejal del Ayuntamiento de Benavent de Segrià. 

 

Considerando que en fecha 10 de julio de 2013, con número 1186, tuvo entrada en 

el Registro General del Ayuntamiento de Benavent de Segrià escrito presentado por 

el concejal D. Pere Ferran Serentill Sales, que reza como sigue: 

 
«EXPOSA: 
Que per estar en discordança amb el model polític actual de canvi de titular de presidència 
a l’alcaldia del nostre Ajuntament per lo que un sol regidor amb 80 i escacs vots en front 
les quatre regidories que el poble va atorgar a PM hagi pogut estar envestit alcalde. 
 
Que soc conscient de la seva legalitat, però no comparteixo ni la seva ètica ni la seva 
moralitat, jo personalment i sobre tot per als veïns de Benavent de Segrià com a votants. 

 
Que la meva regidoria durant aquets dos anys ha estat motivada per ajudar, dintre les 
meves possibilitats a l’alcaldessa, a du a terme tot allò que havia iniciat durant els quatre 
anys de la passada legislatura, que va estar tota la feina burocràtica i quedava el mes 
important, la realització de les obres, cosa que ha aconseguit realitzar, a falta de la 3ª fase 
de la Llar d’Infants, ja que el nou alcalde del PP es va comprometre a iniciar la seva 
licitació l’endemà de la seva investidura, resultat d’un pacte a la Diputació de Lleida, entre 
PP i CiU per un import de 150.000+150.000 €. 
 
Que hem vaig comprometre amb la meva alcaldessa a esgotar els dos anys de mandat, 
fins a complir amb totes les meves obligacions com a 1er tinent d’alcalde i presidir la mesa 
per al canvi d’alcaldia. Així ho he complert. 
 
Que al meu entendre es prioritza el servei al partit polític, al servei de la Corporació Local, 
ja que havent reconegut públicament, la bona gestió de la Rosa Caselles Mir com 
alcaldessa, es prefereix dona l’alcaldia al seu partit polític abans que continuar amb un 
model de gestió que durant sis anys a donat estabilitat econòmica, social i laboral al nostre 
Ajuntament i que jo sempre he estat en contra d’aquest ideari polític. 
 
Es per això que: 
 
DEMANA: 
Que s’accepti la meva dimissió irrevocable, com a regidor de l’Ajuntament de Benavent de 
Segrià» (sic). 

 

Por mor del artículo 182 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen 

electoral general, el artículo 9.4 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 

jurídico de las entidades locales, y la Instrucción de 19 de julio de 1991, de la Junta 

Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales (BOE número 

181, de 30 de julio de 1991), la Alcaldía propone al Pleno, y este aprueba por 7 

votos a favor de los grupos políticos municipales del PPC, de PM y de CiU, y 2 

abstenciones presenciales de la Sra. Bosch y de la Sra. Pla, el siguiente: 

 

ACUERDO 
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Primero.- Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por 

D. Pere Ferran Serentill Sales a su condición de concejal del Ayuntamiento de 

Benavent de Segrià y a todos los demás cargos que ejerce, derivados de esta 

condición. 

 

Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la 

credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que 

según los datos que obran en este Ayuntamiento es Dña. Violan Trilla Martinoli, que 

ocupa el puesto número 6 en la lista electoral del partido Progrés Municipal en las 

elecciones locales del año 2011. 

 

Tercero.- Ordenar a la Secretaría del Ayuntamiento de Benavent de Segrià que 

notifique este acuerdo a la Junta Electoral Central y a D. Pere Ferran Serentill 

Sales, adjuntando certificado del mismo. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 21:05 hores del dia 15 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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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

Único. Expediente Pleno-9/2013.- Tomar conocimiento, si procede, para su 

efectividad, de la renuncia formulada por D. Pere Ferran Serentill Sales a 

su condición de concejal del Ayuntamiento de Benavent de Segrià. 

 

Único.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Pere, quan dius els 

motius per dimitir, bàsicament hi ha dos grans motius: un és que estàs en 

disconformitat amb aquest canvi d’Alcaldia quan en principi estàs dintre de l’equip 

que va formar el pacte, fins i tot tinc entès de que l’Elisenda va plegar per un motiu 

sobre això; després és que també has estat aquests dos anys, no ho has fet abans, 

perquè havia coses pendents com la llar d’infants, que també està pendent, de la 

mateixa manera que estan pendent també les contribucions especials. Si haguessis 

dit per motius personals, sí; però basant-nos en aquests motius nosaltres votarem 

en contra. 

 

Único.2. La Secretaria de l’Ajuntament informa que l’acord és prendre coneixement, 

no acceptar la renúncia. 

 

Único.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: doncs que consti la 

nostra disconformitat, i ens donem per assabentats. 

 

Único.4. El Sr. Serentill (PM) realitza la següent intervenció: primer, vull mostrar el 

meu agraïment a l’Alcaldessa per aquests sis anys que hem estat al govern, també 

pels altres vuit que hem estat a l’oposició, per la seva dedicació i suport que he 

tingut en ella; als nostres regidors i a la gent del nostre grup pel suport que sempre 

m’han donat, tant a l’equip de govern com a l’oposició. També als dos grups que 

han governat amb nosaltres, pel suport que hem tingut, i com no també a l’oposició 

per ser-hi. Hem tingut les nostres diferències, els nostres més o menys, però és 

cosa política i això és normal. El que sí demano, sempre ho he dit, és que fora 

d’aquí tinguem una relació personal tots normal, i aquí dins es discuteixin els temes 

polítics. I també un agraïment molt especial al personal d’aquests Ajuntament pel 

suport que hem tingut. Al final hem aconseguit la fita que nosaltres ens vam 

proposar al 2007, penso jo que l’hem aconseguit, fora d’acabar la llar d’infants. Si 

no hagués estat per ells no s’hauria pogut fer, han tingut una dedicació molt bona, 

encara que al principi, com que tots estàvem desubicats, havia coses que no 

acabàvem de quadrar entre tots, però després es van ficar les piles, i gràcies a ells 

avui jo puc dir que marxo molt satisfet de l’Ajuntament per la feina feta, que per 

això em vaig presentar. He estat molt a gust, he après moltes coses, i ha estat 

molt enriquidor per a mi. La veritat és aquesta, tothom pot aprendre molt de les 

coses ben fetes i de les coses no tan ben fetes i dels errors, que segur que he 

tingut, i alguna vegada he demostrat, fins i tot per escrit, que els he acceptat. 

Agrair a tots en general, que tothom conegui, tots els que esteu aquí, que si jo puc 

fer alguna aportació a l’Ajuntament, li dic al Sr. Alcalde també, que no dubti que jo 

estaré disposat a fer-ho. 
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Único.5. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Pere, desitjar-te 

molta sort i esperar que continuïs col·laborant positivament a tirar el poble de 

Benavent endavant. 
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