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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 2/2014 

Caràcter: extraordinària 

Data: divendres, 7 de març de 2014 

Horari: de 20:05 hores a 20:15 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

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

 

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

Sra. Montserrat Bosch Pascual, 3r Tinent d’Alcalde, PM 

Sra. Violant Trilla Martinoli, 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 

 

Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, candidat electe 

 

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 

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: 
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Ordre del dia 

 

1. Expedient 13/2014.- Possessionar, si s’escau, al Sr. Hipòlit Sisó Caravaca en 

el seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

2. Expedient 16/2014.- Aprovació, si s’escau, de la formalització del conflicte 

en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

de racionalización y sostenibilidad de la administración local, a proposta del 

grup polític municipal de Convergència i Unió. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient 13/2014.- Possessionar, si s’escau, al Sr. Hipòlit Sisó 

Caravaca en el seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià 

 

Atès que en data 17 de febrer de 2014, amb número 299, va tenir entrada en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, comunicació de la Junta 

Electoral Central mitjançant la qual s’adjunta credencial de Regidor de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià a favor del Sr. Hipòlit Sisó Caravaca. 

 

Atès que en data 20 de febrer de 2014, amb números 341 i 342, va tenir entrada 

en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, la declaració de 

béns patrimonials i la declaració de causes de possible incompatibilitat i d’activitats 

presentades pel Sr. Hipòlit Sisó Caravaca. 

 

De conformitat amb l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 

règim electoral general, i l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots favor 

dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, el següent: 

 

ACORD DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. HIPÒLIT SISÓ CARAVACA AL 

CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT 

 

Primer.- Donar compte al Ple de la credencial de Regidor evacuada per la Junta 

Electoral Central en data 13 de febrer de 2014, a favor del Sr. Hipòlit Sisó 

Caravaca. 

 

Segon.- Prendre jurament o promesa al candidat electe ex article 108.8 de la Llei 

orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i de conformitat amb la 

fórmula prevista en el Reial decret 707/1979, d’1 d’abril, pel qual s’estableix la 

fórmula de jurament en càrrecs i funcions públiques: 

 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb 
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lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat?». 

 

El Sr. Hipòlit Sisó Caravaca respon: «Sí, ho prometo» (sic). 

 

Tercer.- Atès que el candidat electe ha promès el càrrec de Regidor de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i atès que s’han complert els requisits 

legalment establert per l’adquisició de la condició de Regidor, declarar al Sr. Hipòlit 

Sisó Caravaca possessionat en el seu càrrec de Regidor de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, i la seva adscripció al grup municipal de Progrés Municipal. 

 

 

2. Expedient 16/2014.- Aprovació, si s’escau, de la formalització del 

conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, a 

proposta del grup polític municipal de Convergència i Unió 

 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 

 

Aquesta reforma local vulnera clarament l’autonomia local i les competències 

exclusives en matèria de règim local i d’organització territorial de la Generalitat 

reconegudes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 151 i 160 EAC). 

 

La LRSAL no respecta els principis que informen la Carta Europea d’Autonomia 

Local ni tampoc l’autonomia local constitucionalment garantida (art. 140 CE), 

eliminant el principi de subsidiarietat i de màxima proximitat i imposant 

mecanismes de control que porten a una dependència jeràrquica. 

 

Són tres els blocs de continguts de la Llei 27/2013 que lesionen la garantia 

constitucional de l’autonomia local: 

 

 El desempoderament competencial dels municipis amb vulneració de la 

garantia constitucional de l’autonomia local reconeguda en els articles 137 i 

140 de la Constitució. 

 

 La inclusió de mecanismes de tutela, condicionants i controls d’oportunitat 

amb vulneració de la garantia constitucional de l’autonomia local. 

 

 Vulneració del principi democràtic en l’àmbit local. 

 

Així mateix, aquesta Llei és totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i 

per al bon funcionament de l’administració local, ja que: 

 

 Posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, 

concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la 

ciutadania. 
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 No aporta millores a l’administració local sinó que la castiga, quan la seva 

gestió s’ha demostrat molt més eficaç que la de l’administració de l’Estat, 

essent aquesta la més endeutada respecte el global i respecte la despesa 

pública que realitza. 

 

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels 

ajuntaments democràtics. Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans 

reptes i els canvis culturals de finals del S. XX, forjant un model de convivència, 

benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida. 

 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 

garantir serveis locals bàsics perquè ara amb aquesta Llei es torni a un model de fa 

quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat 

de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 

control de la ciutadania acabant amb el valor de la proximitat que permet la 

prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència 

en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 

 

Fonaments de dret 

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 

plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 

constitucionalment garantida. 

 

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en 

defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals 

amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres 

d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar 

dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat. 

 

En conseqüència, el grup polític municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 

la corporació, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de 

PM i de CiU, i 1 vot en contra del grup polític municipal del PPC, els següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 

l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades 

de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad 

de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord 

amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents 

de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

 

Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a 

l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 

Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), així com atorgar a aquesta 

entitat la delegació necessària. 

 

Tercer.- Facultar i encomanar a l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la realització de tots els 

tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per 

a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi 

a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre 

Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de forma solidària i indistinta interposi 

conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 

de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i 

instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:15 hores del dia 7 de març de 2014, 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 

 

 

1. Expedient 13/2014.- Possessionar, si s’escau, al Sr. Hipòlit Sisó 

Caravaca en el seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià 

 

1.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Enhorabona. 

 

1.2. El Sr. Sisó (PM) realitza la següent intervenció: Gràcies. Agrair la confiança 

que el meu grup ha dipositat en mi. Estic aquí per defensar al poble i treballar pel 

poble. És el que penso fer amb condicions i ganes. 

 

1.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Et donem la benvinguda. 

Sabem que estàs acostumat a lidiar amb associacions i treballar pel poble. 

Benvingut a l’Ajuntament. 

 

1.4. El Sr. Sisó (PM) realitza la següent intervenció: Gràcies. 

 

1.5. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Les meves sinceres 

felicitacions com a nou regidor de l’Ajuntament, a formar part de l’equip de govern 

de Progrés Municipal. També afegir les felicitacions de les companyes i de la resta 

del grup. Resta dir que el nostre grup Progrés Municipal continuarem treballant amb 

la mateixa filosofia, la mateixa línia que ens caracteritza, treballar pel poble i per al 

poble, amb il·lusió i responsabilitat de sempre fer el millor, amb una correcta gestió 

marcada per la tessitura econòmica actual que estem immersos la nostre societat i 

les nostres institucions. 

 

1.6. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Donar-te la 

benvinguda. Esperar que facis el que has estat fen fins ara: treballar pel poble. 

Tens una faceta molt bona, que és la esportiva. 

 

1.7. El Sr. Sisó (PM) realitza la següent intervenció: Gràcies. 

 

 

2. Expedient 16/2014.- Aprovació, si s’escau, de la formalització del 

conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, a 

proposta del grup polític municipal de Convergència i Unió 

 

2.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Nosaltres, des del grup de 

CiU, recollim la proposta del Consell de Governs Locals de Catalunya, la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies, i les associacions municipalistes catalanes, 

presentant per a la seva aprovació en aquest ple extraordinari el recurs davant del 

Tribunal Constitucional contra la Llei de racionalització i sostenibilitat de 

l’administració local. Considerem que aquesta llei vulnera l’Estatut de Catalunya en 

matèria d’organització territorial i règim local, i pretén tutelar des de la centralitat 
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la gestió de l’administració local, amb un clar cop d’estat al principi d’autonomia 

local que suposa de facto una retallada competencial sense precedents que 

suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donem els 

Ajuntaments. Per tot això, us demanem el vostre suport per tirar endavant aquest 

recurs. 

 

2.2. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: El grup de Progrés 

Municipal s’afegeix a aquesta moció. 

 

2.3. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: No sóc partidari. En 

alguns aspectes la consideraria. Faré tot el possible perquè tiri endavant, però jo no 

la votaré a favor. 
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