
 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 12/2014 

Caràcter: extraordinària 

Data: divendres, 28 de novembre de 2014 

Horari: de 20:00 hores a 20:15 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, 2n 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; 

Decret d’Alcaldia número 61/2014, de data 17 de març de 2014; acord del Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 18 de novembre de 2014 (sessió 

extraordinària número 11/2014); i acord de la Junta Electoral Central de data 21 de 

desembre de 2005 (expedient número 351/1126), atès que la Sra. Primera Tinent 

d’Alcalde és candidata a l’Alcaldia. 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, 1r Tinent d’Alcalde, PM 

Sra. Violant Trilla Martinoli, 3r Tinent d’Alcalde, PM 

Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, 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 

 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor, PPC 

 

 

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

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú 

 

 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que 

assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com el 

President i el titular de la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià ex article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
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règim local; l’article 98.c) del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i l’article 90 

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. 

 

 

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts 

següents: 

 

Ordre del dia 

 

Únic. Expedient Ple-12/2014.- Elecció, si s’escau, del nou titular de l’Alcaldia de 

Benavent de Segrià. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Únic. Expedient Ple-12/2014.- Elecció, si s’escau, del nou titular de 

l’Alcaldia de Benavent de Segrià 

 

PRESENTACIÓ I RÈGIM JURÍDIC APLICABLE 

La Sra. Bosch (Segona 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 del Sr. Palau a aquest càrrec, acceptada en data 

18 de novembre de 2014 pel propi Ple. 

 

Acte seguit, la Sra. Bosch ordena a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament que 

doni lectura a la normativa aplicable al present supòsit de fet. 

 

La Secretaria Intervenció 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: 
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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 […]. 

 

SISTEMA DE VOTACIÓ 

La Sra. Bosch 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. 

 

Atès que cap grup polític municipal proposa un sistema de votació especial, de 

conformitat amb l’article 46.2.d) 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, la Sra. Bosch indica que el sistema de votació serà 

l’ordinari, consistent en la manifestació per signes convencionals d’assentiment, 

dissentiment o abstenció, essent aquí els següents: s’anunciarà el nom del candidat 

i els regidors que votin a favor de la seva candidatura aixecaran clarament el braç; 

així per cada candidat i, finalment, pels vots en blanc que es consideraran 

abstencions. Serà 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 

La Sra. Bosch anuncia que els regidors Sra. Montserrat Bosch Pascual (PM), Sra. 

Violant Trilla Martinoli (PM) i Sr. Hipòlit Sisó Caravaca (PM), han presentat, de 

conformitat amb l’article 198 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 

electoral general, la renúncia a la seva candidatura personal a la present elecció del 

nou titular d’Alcaldia de Benavent de Segrià. 

 

La Sra. Bosch 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. Manuel Català Ros, cap de llista de la candidatura de Convergència i Unió. 

 

− Sra. Rosa Maria Caselles Mir, cap de llista de la candidatura de Progrés 

Municipal, després de la renúncia dels altres membres de la candidatura. 
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S’absté de presentar candidatura el Sr. Josep Maria Palau Llobera, cap de llista de 

la candidatura del Partido Popular. 

 

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 ordinària mitjançant la manifestació per signes 

convencionals d’assentiment, dissentiment o abstenció previ anunci del nom del 

candidat/a. Als efectes de l’ordre d’anunci del nom del candidat/a es segueix l’ordre 

de vots populars obtinguts en les darreres eleccions locals. 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 8 

Vots en blanc 1 

 

Essent la distribució dels vots entre les candidatures la següent: 

 

Candidat (candidatura) Número de vots obtinguts 

Manuel Català Ros (CiU) 4 

Rosa Maria Caselles Mir (PM) 4 

 

PROCLAMACIÓ D’ALCALDE 

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

Presidència de la sessió (Sra. Bosch) és proclamat Alcalde electe el Sr. Manuel 

Català Ros, per ser el candidat que encapçala la llista que va obtenir el major 

número de vots populars en aquest municipi en les darreres eleccions locals, atès 

que cap dels candidats ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors/res, 

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

de juny, de règim electoral general, i el certificat evacuat per la Junta Electoral 

Central en data 12 de juny de 2013 (entrada número 1026, de data 14 de juny de 

2013, en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC D’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ 

A continuació el Sr. Manuel Català Ros, comunica als membres de la corporació la 

seva expressa acceptació del càrrec d’Alcalde de la població de Benavent de Segrià. 

 

La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià formula la 

següent pregunta al candidat proclamat: «Sr. Manuel Català Ros, 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. Manuel Català Ros, candidat proclamat, respon: «Sí, ho prometo». 
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Complerts tots els requisits legals, el Sr. Manuel Català Ros pren possessió del 

càrrec d’Alcalde i passa a presidir la corporació, rebent de mans de la Sra. Bosch la 

vara que simbolitza el càrrec. 

 

La Sra. Bosch convida a l’Il·lm. Sr. Manuel Català Ros a presidir el Ple, la qual cosa 

fa l’Il·lm. Sr. Manuel Català Ros, ocupant la Presidència, i atorgant un torn de 

paraula als regidors portaveus dels grups polítics municipals: 

 

Intervé el Sr. Palau (PP) i literalment diu: Desitjar-te simplement que les teves 

actuacions i decisions siguin a favor del poble. Enhorabona. 

 

Intervé la Sra. Caselles (PM) i literalment diu: En nom de Progrés Municipal 

desitjar-li molta sort en els seus encerts i tot el que comporta el dia a dia. Voldria, 

amb el seu permís, adreçar unes paraules. A les portes de finalitzar la legislatura 

2011-2015, el procés participatiu del 9N, al nostre municipi ha comportat, com a 

Catalunya, un abans i un després. Un després que ha suposat la dimissió del titular 

d’Alcaldia, Josep Maria Palau, representant del Partit Popular de Catalunya, que 

prengué la decisió el dia 10 de novembre de trencar el pacte signat amb Progrés 

Municipal, potser el mateix dia 9N, i fent responsable com a motiu principal, 

podríem dir, haver tingut una entesa amb el grup de CiU per dur a terme el procés 

participatiu al Casal Cultural, tal com era desig dels veïns i veïnes del nostre 

municipi, demostrat així amb la participació de més de 650 persones. Cosa que 

segons el Sr. Palau aquesta ruptura, aquest trencament del pacte, no s’hagués 

produït si la consulta s’hagués fet poder en un altre lloc o potser el coordinador del 

local hagués estat una altra persona, en definitiva, que no hagués estat jo mateixa. 

El grup Progrés Municipal lamenta aquesta decisió de trencament, el fet d’alterar el 

full de ruta d’aquesta legislatura 2011-2015 amb tots els projectes endegats en 

comú, el compromís de finalitzar-los i el fet que ha comportat una feina que en 

moltes ocasions no són fruit d’aquest darrer any treballat sinó que és fruit dels 

darrers anys de treball i esforç conjuntament com a govern i amb la participació de 

tots els veïns i veïnes de Benavent. Per acabar, sol deixar constància que a l’any 

2007, quan m’incorporo a l’Ajuntament, que vaig prendre possessió, no existia 

comptabilitat i els fons propis estaven en negatiu. També vull deixar constància que 

la comptabilitat es va ficar al dia a l’any 2009. En data 30 de juny de 2013 quan 

vaig cedir l’Alcaldia al Sr. Palau, el fons en efectiu a l’Ajuntament era de 187.000 

euros, avui que deixo l’Alcaldia accidental, a 10 dies de la seva dimissió, segons les 

dades que consten en aquesta Secretaria, l’import del fons en efectiu és de 

216.000 euros. Hi ha moments en que cal saber difuminar la llum de la ideologia 

pròpia en benefici d’un ideal majoritari, això és el que ha fet i farà sempre Progrés 

Municipal. Moltes gràcies. 

 

Intervé el Sr. Palau (PP) i literalment diu: No entraré en cap discussió, em remeto 

simplement al que vaig dir en el seu moment: el respecte a les institucions 

públiques, aquí el Tribunal Constitucional, i el respecte a l’Alcaldia, i a les ordres 

que dóna l’Alcaldia, no es poden ficar en dubte i més quan són legals. 
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DISCURS DE L’IL·LM. SR. ALCALDE AL PLE DE LA CORPORACIÓ I AL PÚBLIC ASSISTENT 

Pren la paraula l’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) i literalment diu: Moltes gràcies a tots. Per 

una persona com jo, que fa 20 anys que estic implicat en l’Ajuntament de 

Benavent, tornar a accedir a l’Alcaldia del meu poble és una de les millors coses 

que em pot passar. I fer-ho amb la gent que m’acompanya és un luxe del qual estic 

veritablement orgullós. Avui ens trobem amb una situació que no em buscat però 

que afrontarem amb decisió, ganes i mà ferma. Volem tirar el poble endavant i per 

aconseguir-ho farem el que calgui. No ens fa por la feina, la dedicació ni el sacrifici. 

Venim d’un passat que no ens agrada. Un passat de desgovern que ens ha portat a 

tenir tres Alcaldes en 4 anys, per no respectar la llista més votada, per fer pactes 

contra natura que no han funcionat. Però nosaltres mirarem cap al futur, tot 

deixant de banda l’ahir i l’avui. No ens podem excusar en temps passats ni en 

llegats que no ens porten enlloc, hem de treballar pel demà. Repeteixo, el nostre 

objectiu és tirar el poble endavant. No us puc fer un llistat d’allò que farem durant 

aquests propers mesos perquè dependrà del que ens trobarem, però el que sí us 

puc assegurar és que seran uns mesos de diàleg amb tothom. Uns mesos en els 

que estarem oberts a qualsevol idea o projecte que pugui tirar-se endavant pel bé 

de Benavent. Parlarem amb els demés partits polítics, parlarem amb les entitats 

locals, parlarem amb la gent, perquè el nostre principal objectiu és Benavent i la 

gent que hi viu. Finalment ens toca assumir la responsabilitat d’encapçalar el 

govern de Benavent, dic finalment perquè l’any 2007 ja vàrem ser la llista més 

votada, encara que els pactes posteriors ens van relegar a l’oposició. El mateix que 

va passar al 2011, vàrem tornar a guanyar les eleccions però una altra vegada el 

pacte entre els grups del PP i del PSC ens va tornar a deixar a l’oposició. Ara, quan 

falta menys de 6 mesos per les properes eleccions municipals, ens trobem que em 

d’assumir aquesta responsabilitat. No tingueu cap dubte que així ho farem. Tenim 

ganes de treballar i de construir poble. Finalment voldria agrair als veïns la seva 

assistència a aquest ple, fet que demostra que hi ha interès pel govern municipal. 

Agrair també a tota la gent que m’ha animat aquests anys a mirar endavant 

malgrat les adversitats i que han fet que avui estigui aquí amb vosaltres carregat 

d’il·lusió. Entre tots tirarem el poble endavant, segur que sí. Moltes gràcies.  

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:15 hores del dia 28 de novembre de 2014, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcalde, 

Antonio Ropero Vilaró Manuel Català Ros 
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