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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 11/2014 

Caràcter: extraordinària 

Data: dimarts, 18 de novembre de 2014 

Horari: de 20:03 hores a 20:20 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, 2n 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. 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 

 

Únic. Expedient Ple-11/2014.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia del 

Sr. Josep Mª Palau Llobera al càrrec d’Alcalde President de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Únic. Expedient Ple-11/2014.- Prendre coneixement, si s’escau, de la 

renúncia del Sr. Josep Mª Palau Llobera al càrrec d’Alcalde President de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

 

Considerant que, en data 10 de novembre de 2014, amb número 1987, va tenir 

entrada en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, escrit 

presentat per l’Il·lm. Sr. Josep Mª Palau Llobera, Alcalde President de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, del tenor literal següent: 

 
«[…] De conformitat amb l’article 40.4 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, presento en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de 
Segrià la meva renúncia al càrrec d’Alcalde President de l’Ajuntament de Benavent de 
Segrià. 

 
Aquesta renúncia al càrrec d’Alcalde President, no suposa la pèrdua de la condició de 

regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià» (sic). 

 

De conformitat amb l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local; l’article 55 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 40.4 i 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; 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups polítics 

municipals del PPC, de PM i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Prendre coneixement, acceptant-la, de la renúncia del Sr. Josep Mª Palau 

Llobera al càrrec d’Alcalde President de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Segon.- Requerir a la Primera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià que compleixi el deure legal de convocar sessió extraordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per l’elecció del nou titular d’Alcaldia dins dels 

deu dies següents a la present acceptació de la renúncia. 
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En aquest moment de la sessió, la Sra. Rosa Maria Caselles Mir (Primera Tinent 

d’Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià) passa a presidir la sessió 

plenària. 

 

 

 

No existint altres assumptes a tractar, la Primera Tinent d’Alcalde (Sra. Rosa Maria 

Caselles Mir) dóna per finalitzada aquesta sessió, a les 20:20 hores del dia 18 de 

novembre de 2014, de la qual aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, La Primera Tinent d’Alcalde*, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* 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; i acord del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de 
data 18 de novembre de 2014 (sessió extraordinària número 11/2014). 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

Únic. Expedient Ple-11/2014.- Prendre coneixement, si s’escau, de la 

renúncia del Sr. Josep Mª Palau Llobera al càrrec d’Alcalde President de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

 

Únic.1. El Sr. Palau (PPC) procedeix a la lectura del següent ban d’Alcaldia: 

 
«Benvolgut veí, benvolguda veïna, 
 

Com probablement coneixes, el proper dimarts 18 de novembre de 2014, el Ple 
de l’Ajuntament de Benavent de Segrià acceptarà la meva renúncia al càrrec d’Alcalde 
President de l’Ajuntament. 

 
El motiu principal de la meva dimissió és la pèrdua de confiança amb l’actual 

equip de govern. La setmana anterior a la del 9 de novembre vaig prendre la decisió 
de cedir el Casal Cultural de Benavent per la realització del procés participatiu per tots 
conegut. Després, i arran la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre aquest 
procés participatiu, vaig reconsiderar la meva decisió, de manera que em vaig veure 
obligat a prohibir l’ús del Casal Cultural complint amb la legalitat vigent. Com 
alternativa, la coordinadora del procés va demanar a la Penya Vent Blaugrana el seu 
local social, la qual cosa hagués permès la participació sense cap problema, gràcies a 

la seva inestimable col·laboració que vull reconèixer públicament. 
 
Davant de la meva postura, el grup del Progrés Municipal (PSC), encapçalat per la 

Primera Tinent d’Alcalde, i el grup de Convergència i Unió pacten l’obertura del Casal 
Cultural de Benavent per la celebració del procés participatiu del 9N. Davant d’aquesta 
situació, em sento sense legitimació per continuar en el càrrec d’Alcalde. Per a mi 

l’Estat social i democràtic de dret és la base de la convivència d’un país. El compliment 
estricte de la llei és l’únic mitjà per garantir la democràcia i el normal funcionament de 
les institucions, característica que he intentat que sigui la meva premissa durant el 
temps que he exercit les funcions d’Alcalde. El respecte a les institucions públiques, 
aquí el Tribunal Constitucional i l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, no es pot ficar en 
dubte. 

 

Deixo l’Ajuntament de Benavent de Segrià possiblement en la millor situació 
econòmica des de l’any 2002. A tall d’exemple, el deute actual amb les entitats 
bancàries és de 815.000 euros, la qual cosa representa el 61 % dels recursos ordinaris 
liquidats l’any 2013. Les factures aprovades pendents de pagar a data d’avui són zero. 
I tot i que la Generalitat de Catalunya deu a aquest Ajuntament aproximadament 
100.000 euros, els diners dipositats en bancs a nom de l’Ajuntament són, a data 
d’avui, de més de 200.000 euros. Gràcies a l’esforç portat a terme a l’Ajuntament 

durant l’últim any i mig, s’ha reduït un 30 % les despeses corrents, la qual cosa em 
permetria rebaixar l’IBI un 22 %. 

 
Com exemple d’aquesta contenció de la despesa, en aquests moments s’està 

realitzant un canvi de les llums de tot l’enllumenat del poble. En breu es realitzaran 
obres d’eco-jardineria a les rotondes i parterres de la carretera, que al mateix temps 

permetran enjardinar la plaça Major. S’ha realitzat obres de conservació del cementiri. 
S’han pintat les aules de la escola Sant Joan. Dintre de poc es posarà en marxa el nou 
dipòsit d’aigua potable i la construcció de la nova canonada fins aquest dipòsit que ja 
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està adjudicada. I finalment, es realitzaran obres de reforma a la sala de damunt dels 
bitllaires i d’il·luminació al monòlit que personalment vaig considerar adient instal·lar 

com a símbol d’identitat del nostre poble. 
 
Probablement, el 10 de novembre de 2014 va ser el dia més trist políticament 

parlant de la meva vida. Renunciar al càrrec d’Alcalde, al que jo considero la màxima 
aspiració que pot tenir un veí que treballa pel bé del seu poble, ha estat una decisió 
molt dolorosa i difícil, si bé considero que el compliment de la llei està per sobre de 

qualsevol sentiment personal. 

 
Tot i aquesta decisió, no deixaré l’acta de regidor de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, posant-me a partir del proper 19 de novembre de 2014 a disposició de tots els 
veïns del nostre municipi. 

 
He treballat amb l’únic objectiu de millorar i salvaguardar els interessos de 

Benavent de Segrià. Si en algun moment les meves decisions no han estat del tot 
correctes, prego disculpes a totes les persones que els ha afectat. També he de 
reconèixer que molts de vosaltres meu demostrat el vostre afecte i la vostra 
consideració, la qual cosa agraeixo de tot cor. 

 
Resto sempre a la disposició de l’interès general. 
L’Alcalde, 

Josep Mª Palau Llobera». 

 

Únic.2. El Sr. Palau (PPC) procedeix a la lectura del següent certificat evacuat per la 

Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 18 de 

novembre de 2014 [es censura en aquesta transcripció, per motius de seguretat, 

els 20 primers dígits dels IBAN de titularitat de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

que consten en el meritat certificat]: 

 
«Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 
 
CERTIFICO 

ÚNIC. Que, segons les dades que consten en aquesta Secretaria Intervenció al meu 
càrrec, realitzat el recompte material dels diners dipositats en els comptes bancaris i 
en la caixa corporació de titularitat d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià, s’ha 
aixecat la següent acta d’arqueig: 

 
Data i hora: dimarts 18 de novembre de 2014, 11:30 hores 
 
Arqueig dels comptes bancaris: 

 

Entitat IBAN Import (€) 

CAIXABANK, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5129 65 078,12 

CAIXABANK, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 2018 1 679,94 

CAIXABANK, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 3946 497,39 

CAIXABANK, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 5058 563,69 

IBERCAJA BANCO, S.A.U. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0825 19 600,73 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0426 78 123,03 

BANKIA, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0106 7 320,88 

BANCO DE SABADELL, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1707 15 181,08 
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BANCO DE SABADELL, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0905 366,17 

BANCO DE SABADELL, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1012 16 617,96 

BANCO DE SABADELL, S.A. xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1111 8 141,95 

Total arqueig dels comptes bancaris 213 170,94 

 
Arqueig de la caixa d’efectiu de la corporació: 123,39 euros. 

 
La qual cosa certifico, als efectes legals adients i, en particular, als efectes de la 

renúncia al càrrec d’Alcalde President de l’Il·lm. Sr. Josep Maria Palau Llobera, signant 
infra amb el vistiplau de l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
 

Benavent de Segrià, 18 de novembre de 2014. 
 
 Vistiplau, 
El Secretari Interventor, L’Alcalde, 
Antonio Ropero Vilaró Josep Mª Palau Llobera». 

 

Únic.3. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: 

 
El nostre grup municipal sempre ha actuat amb total lleialtat i respecte cap a vostè, 
cap a l’Ajuntament i amb afany de servir al nostre poble. 

 
Per aquest afany de servi al poble, davant de les circumstàncies que es van esdevenir 
per la celebració del procés de participació ciutadana, vam creure oportú, juntament 
amb els regidors de CiU, i sense cap pretensió de servir a cap grup polític, que calia 

portar-lo a terme al Casal Cultural. 
 
En temps de democràcia, un equip de govern és un grup de persones que juntes 

prenen decisions per servir de la millor manera als veïns i veïnes del poble, tot i que 
sempre pugui haver punts discordants que no deixen de ser la diferenciació de criteris 
personals i polítics. 
 
On està la seva lleialtat envers al nostre grup per comunicar-nos que havia presentat a 
Governació la carta prohibint l’ús del Casal Cultural? Informació que jo m’assabento 
per Catalunya Ràdio. 

 
Aquest problema l’intento resoldre, primer, parlant amb vostè; tot seguit, buscant una 
altra alternativa, és a dir, un altre local. Considerant la informació que els mitjans de 
comunicació anaven transmeten fins a darrer moment i, fins i tot, la del Ministre de 
Justícia (Sr. Rafael Català), que va dir: “Si la Generalitat, que és a qui s’ha dirigit el 
Tribunal Constitucional, no promou actuacions en el desenvolupament d’una consulta 

no autoritzada, no sembla que sigui necessari requerir ni al Constitucional ni als jutges 

ni tribunals per actuar, perquè no hi ha vulneració de l’ordenament jurídic”. Aquest 
Ministre acaba dient: “L’exercici de la llibertat d’expressió dels ciutadans ningú la 
impedirà”. 
 
Si per a vostè el compliment estricte de la llei és l’únic mitjà per garantir la 
democràcia, i democràcia significa poder del poble, potser a la nostra societat ens 

sobren lleis i ens falta sentit comú, flexibilitat i amplitud de visió, ja que aquest procés 
participatiu era molt important pels sentiments de la nostra societat i que el 
poguéssim desenvolupar amb tota normalitat com qualsevol municipi de Catalunya. 
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I atenent la proposta i sol·licitud del grup de CiU per celebrar la consulta al Casal 
Cultural sota la responsabilitat de tots 8 regidors, amb l’entesa de que sí es produïa 

qualsevol incidència, que no era probable, optaríem a efectuar un canvi de lloc, li 
comunico a vostè aquest acord que havíem adoptat perquè estès en tot moment 
assabentat de la situació i dels canvis. Per a mi això és actuar amb lleialtat, respecte i 
comunicació per a vostè. 
 
A més atenent la recomanació de Governació, segons la qual un canvi de lloc s’havia 

d’autoritzar de nou. Era dijous per la tarda i tota la documentació que anava adreçada 

al Casal Cultural s’havia de refer un altre cop. 
 
Afegint-se un altre problema, si no s’utilitzava el Casal Cultural, els membres de les 
meses no acceptarien el canvi de lloc al que s’havia assignat des d’un principi. Llavors 
quina situació es plantejava? Teníem local però no voluntaris. 
 

Per aquesta raó accedeixo amb tota la lleialtat i responsabilitat envers als veïns i 
veïnes de Benavent de poder realitzar el procés participatiu al Casal Cultural. 
 
Diferents punts de vista, diferents criteris alhora de prendre decisions en benefici del 
nostre municipi, crec que no ha de ser raó per trencar un acord, un pacte, ni tampoc 
pèrdua de confiança, ni sentir-se sense legitimació per continuar en el càrrec 
d’Alcaldia, a no ser que tingui altres motius personals, però no per la deslleialtat del 

nostre grup (Progrés Municipal). 
 
És la seva voluntat que amb respecte i consideració atenem. 
 

També voldria donar-li les gràcies per fer-me l’honor de portar l’acta del Ple relativa a 
la moció en favor del procés participatiu, com quasi la totalitat dels municipis de 

Catalunya, al President de la Generalitat a Barcelona. Hem sento molt orgullosa de ser 
partícip d’un fet històric tant important. 
 
Moltes gràcies. 
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