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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 5/2015 

Caràcter: extraordinària i urgent 

Data: dilluns, 18 de maig de 2015 

Horari: de 13:30 hores a 13:50 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, PM 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, PM 

Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, PM 

 

 

Sra. Natàlia Batsi Roma, Secretaria Interventora accidental de l’Ajuntament 

 

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU 

Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor PPC 

 

 

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 Ple-5/2015.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria urgent de 

la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

número 5/2015, de data 18 de maig de 2015. 

 

2. Expedient 9/2015.- Celebració, si s’escau, del sorteig públic per designar 

tres membres de la mesa electoral corresponent a les eleccions locals 2015 

a celebrar el diumenge 24 de maig de 2015. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-5/2015.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria urgent 

de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

número 5/2015, de data 18 de maig de 2015 

 

Atès l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, del tenor literal següent: Las sesiones plenarias han de convocarse, al 

menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada 

por el Pleno. 

 

Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva 

sessió extraordinària número 10/2013, de data 1 d’agost de 2013, d’aprovació del 

règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, del tenor literal 

següent en allò que aquí interessa: […] La convocatòria de la sessió serà tramesa 

als membres de la Corporació amb una anticipació mínima de 2 dies hàbils, 

diferents al dia de recepció i de celebració del Ple, considerant-se dies hàbils a 

aquests efectes els dilluns a divendres no festius […]. 

 

De conformitat amb l’article 46.2.b) 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 6 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM i de CiU, i 3 abstencions presencials del 

Sr. Bernal (CIU), del Sr. Palau (PPC) i de la Sra. Trilla (PM), el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 5/2015, de data 18 de maig de 2015, 

motivant-se aquesta urgència en la procedència de complir el termini fixat per 

l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, en 

allò que fa referència a la designació de tres membres de la Mesa B corresponent a 

les eleccions locals a celebrar el diumenge 24 de maig de 2015, atès el fracàs en la 

notificació del nomenament d’aquest càrrec sortejat el dia 27 d’abril de 2015. 
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2. Expedient 9/2015.- Celebració, si s’escau, del sorteig públic per 

designar tres membres de la mesa electoral corresponent a les eleccions 

locals 2015 a celebrar el diumenge 24 de maig de 2015 

 

 

En data 31 de març de 2015 es va publicar en el Boletín Oficial del Estado número 

77 el Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es convoquen eleccions locals 

i a les Assemblees de Ceuta i Melilla per 24 de maig de 2015. 

 

En data 27 d’abril de 2015 el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva 

sessió extraordinària número 4/2015, va realitzar el sorteig públic, per mitjà del 

programa CONOCE, amb l’objecte de designar al President i Vocals de la mesa 

electoral A i B, així com a dos suplents per a cada un dels membres de la mesa, 

corresponents a les eleccions locals a celebrar el diumenge 24 de maig de 2015. 

 

Atès que la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha rebut una trucada 

de la Junta Electoral de Zona de Lleida, i ha notificat les excuses de tres membres 

que formen part de la mesa B en les eleccions locals del pròxim diumenge dia 24 de 

maig de 2015. 

 

De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 

electoral general, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 6 vots a favor dels 

grups polítics municipals de CIU i PM, i 3 abstencions presencials del Sr. Bernal, el 

Sr. Palau i la Sra. Trilla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Procedir a realitzar el sorteig públic, per mitjà del programa CONOCE, 

amb l’objecte de designar el President, el 1er vocal i el 1r suplent del 2n vocal de la 

mesa B corresponent a les eleccions locals a celebrar el diumenge 24 de maig de 

2015. 

 

Segon.- De conformitat amb el resultat del sorteig, designar els membres de la 

mesa B electoral següent: 

 

 

-President Mesa B, Secció 001, Districte 01: 

 Sra. Maria Adoración Morales Gimenez, DNI 40869294L, Elector B0136. 

 

-Primer Vocal Mesa B, Secció 001, Districte 01: 

Sr. Jesús Vallejo Martín, DNI 09310311A, Elector B0536 

 

-Primer Suplent de 2n Vocal 

Sra. Teresa Vaca Pacheco, 40847760J, Elector B0534 
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Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui la referida designació als membres de la mesa B en el termini de tres dies. 

 

Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui el present acord a la Junta Electoral de Zona de Lleida, adjuntant la 

documentació legalment exigida. 

 

 

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

aquesta sessió, a les 13:50 hores del dia 18 de maig de 2015, de la qual aixeco la 

present acta com a Secretaria accidental, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

La Secretaria accidental, L’Alcalde, 

Natàlia Batsi Roma Manel Català Ros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

No n’hi ha. 
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