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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 12/2010. 

Caràcter: Extraordinària. 

Data: divendres, 26 de novembre de 2010. 

Horari: de 13.10 hores a 13.35 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. Sra. Rosa Maria Caselles i Mir, Alcaldessa, PSC. 

 

Sr. Josep Maria Palau i Llobera, 1r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sr. Pere Ferran Serentill i Sales, 2n Tinent d’Alcalde, PSC. 

Sr. Ramon Subirà i Farré, Regidor, PSC. 

Sr. Arcadi Solà i Masià, Regidor, No adscrit. 

Sr. Manel Català i Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magda Pla i Pla, Regidor, CiU. 

 

Absència justificada per raons professionals del Sr. Manel Bernal i Garcia, Regidor 

(CiU), i del Sr. Andreu Subies i Forcada, Regidor (CiU). 

 

Són presents la Sra. Sílvia Bori i Falip i el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari 

Interventor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Adjudicació, si s’escau, el contracte de gestió del servei municipal d’abastament 

d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 

concessió, a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., com a licitador que ha 

presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

2. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades en relació amb el plec de 

clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte 

de gestió del servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió; aprovació, si s’escau, definitiva 

d’aquest plec; i inici, si s’escau, de la licitació del contracte. 

 

3. Aprovació, si s’escau, inicial del conveni de cessió d’ús de la parcel·la 31, del 

polígon 2, de Benavent de Segrià, a favor de Vodafone España, S.A., per la 

instal·lació i explotació, prèvia obtenció de les llicències corresponents, d’un equip 

de telecomunicacions. 
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4. Aprovació, si s’escau, inicial del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments 

d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, Vilanova de Segrià, i el Club 

Esportiu Mig Segrià, de promoció del futbol base. 

 

5. Donar compte, si s’escau, de l’expedient municipal de liquidació de l’exercici 

2009. 

 

6. Lectura, si s’escau, de la carta del Sr. Serentill (Regidor) dirigida a la Junta 

Directiva del Futbol Club Benavent. 

 

 

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. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Adjudicació, si s’escau, el contracte de gestió del servei municipal 

d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la modalitat de concessió, a la mercantil Cassa Aigües i 

Depuració, S.L.U., com a licitador que ha presentat l’oferta econòmicament 

més avantatjosa. 

 

En data 22 d’octubre de 2010, la Mesa de contractació competent per conèixer de 

l’examen de les ofertes presentades pels licitadors del contracte de gestió del servei 

municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en la modalitat de concessió, va acordar, segons consta en la seva acta, el 

següent: «Únic.- Proposar al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, 

a favor de la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., al ser l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, previ requeriment de la documentació i garantia 

definitiva prevista en el Ple de clàusules d’explotació». 

 

En data 2 de novembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el següent acord (a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta en la propera 

sessió ordinària que es celebri): «Requerir a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, 

S.L.U., com a licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, 

per a que, en el termini de 10 dies hàbils comptador a partir del dia següent al de 

la recepció del present requeriment, per a que aporti la següent documentació [la 

que consta a l’acta del Ple] […]». 

 

En data 9 de novembre de 2010, la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., va 

rebre la pràctica de la notificació mitjançant correu certificat. 
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En data 19 de novembre de 2010, va tenir entrada, amb número 1239, al Registre 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià la documentació i garantia definitiva 

requerida, que és la següent: 

 

a) Document de pagament de l’I.A.E., quota provincial, exercici 2010, al 

grup/epígraf 161.1 Captació, tractament i distribució d’aigua, pagat en 

data 18 de novembre de 2010. 

 

b) Certificat de l’Agència Tributària de data 23 de setembre de 2010 

(amb una validesa de sis mesos), de caràcter positiu, conforme la 

mercantil es troba al corrent de les seves obligacions tributàries. 

 

c) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de data 18 

de novembre de 2010, conforme el qual la mercantil no té pendent 

d’ingrés cap reclamació per deutes vençuts amb la Seguretat Social. 

 

d) Declaració responsable de data 18 de novembre de 2010, conforme la 

qual la mercantil no incorre en prohibicions per contractar. 

 

e) Certificat d’assegurança de cobertura de la responsabilitat civil, en 

vigor des del 01/01/2010 fins al 31/12/2010. 

 

f) Aval bancari atorgat per la mercantil Banco de Sabadell, S.A., per 

import de 28.631,61 euros. 

 

g) Tarifes dels serveis aliens al subministrament d’aigua. 

 

En data 20 de novembre de 2010, finalitzà el termini de presentació de la 

documentació requerida. 

 

Atès els articles 135.3, 135.4, i 310 a 319 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost; i atès el 

Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del 

contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua i clavegueram de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, el Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià adopta, per 7 vots a favor del Grup municipal 

de PSC, PPC, CiU, i del Regidor No Adscrit, i 2 abstencions del Sr. Subies i del Sr. 

Bernal, el següent, 

 

ACORD 

 

Primer.- Adjudicar el contracte de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua 

i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 

concessió, en els termes que es dedueixen del plec de clàusules d’explotació i de 

prescripcions tècniques i de l’oferta econòmica presentada pel licitador, a la 

mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., per constituir l’oferta econòmicament 

més avantatjosa d’acord amb els següents criteris: 
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- Cànon ofertat: 20.000,00 euros anuals. 

- Bloc I Tarifa domèstica: 0,1832 €/m³ 

- Blocs ramaders: 0,1832 €/m³ 

- Bloc I Tarifa industrial: 0,3265 €/m³ 

- Tipus d’interès: Euríbor + 0,00 %. 

 

Segon.- Acordar que l’inici de la prestació del servei per part de la mercantil Cassa 

Aigües i Depuració, S.L.U., serà el dia 1 de gener de 2011 (dies a quo d’eficàcia del 

contracte i de la concessió). 

 

Tercer.- Requerir a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., perquè 

procedeixi a la formalització del contracte en els següents extrems: 

 

- Data de formalització: el 10è dia hàbil següent a la recepció de la notificació de 

l’acord d’adjudicació del contracte per part del Ple de l’Ajuntament. 

- Hora: 13.00 hores. 

- Lloc: Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

El contracte es formalitzarà en document administratiu; no obstant, el contractista 

podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec les 

despeses d’aquesta elevació a escriptura pública. 

 

Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament que notifiqui amb antelació suficient la data 

exacta de formalització del contracte a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, 

S.L.U. 

 

Quart.- Requerir a la Tresoreria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

procedeixi a practicar les liquidacions adients relatives a les despeses de publicitat i 

adjudicació en els diaris o butlletins oficials, o en altres mitjans de difusió, que són 

a càrrec de l’adjudicatari (amb un import màxim de 700,00 euros) ex clàusula 3.2 

dels plecs. 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a la resta dels licitadors que han presentat oferta en 

la licitació d’aquest contracte. 

 

Setè.- Publicar l’acord d’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal 

d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

modalitat de concessió, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i al Perfil del 

contractant d’aquest Ajuntament. 

 

Vuitè.- Requerir a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., com a anterior 

titular de la concessió del servei de subministrament d’aigua perquè en el termini 

de 30 dies hàbils, comptador a partir del dia d’inici de l’eficàcia de la nova concessió 

(id est, a partir del dia 1 de gener de 2011), presenti en aquest Ajuntament les 
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dades, al·legacions i reclamacions adients per liquidar l’anterior concessió en règim 

d’equilibri econòmic. 

 

 

2. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades en relació amb el 

plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola 

bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat 

de concessió; aprovació, si s’escau, definitiva d’aquest plec; i inici, si 

s’escau, de la licitació del contracte. 

 

En data 14 de setembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

aprovar inicialment el Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per 

a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola bressol 

l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió. 

 

En data 22 d’octubre de 2010, amb número 1099, el Grup Municipal de CiU de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià va formular quatre al·legacions a l’aprovació 

inicial dels esmentats Plecs. 

 

En data 8 de novembre de 2010, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va evacuar informe, que consta a l’expedient, informant i proposant 

l’estimació parcial de les al·legacions presentades pel Grup Municipal de CiU, i 

informant i proposant la modificació dels Plecs, en els extrems que figuren al propi 

informe (Annex III.- Proposta de Plec de clàusules d’explotació i prescripcions 

tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola 

bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de 

concessió). La Secretaria exposa aquest informe al Ple. 

 

Atès la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, la Llei 

5/2004, de 9 de juliol, de creació d’escoles bressol de qualitat, la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del 

procediment administratiu comú, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 

regula el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, el Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels Ens locals de Catalunya, i atès el Plec de clàusules d’explotació i de 

prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei 

municipal de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

la modalitat de concessió aprovat inicialment, el Ple de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià adopta, per 7 vots a favor del Grup municipal de PSC, PPC, CiU, i del 

Regidor No Adscrit, i 2 abstencions del Sr. Subies i del Sr. Bernal, el següent, 

 

ACORD 

 

Primer.- Admetre a tràmit les al·legacions presentades en data 22 d’octubre de 

2010, número d’entrada 1099, pel Grup Municipal de CiU de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, contra l’aprovació inicial del Plec de clàusules d’explotació i de 
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prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei 

municipal de l’escola bressol l’Estelada, de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

la modalitat de concessió. 

 

Segon.- Estimar l’al·legació número 1 formulada pel Grup Municipal de CiU en els 

termes previstos en l’apartat segon de la part dispositiva de l’informe evacuat per 

Secretaria, és a dir: 

 

«Segona.- Número mínim de professionals i titulació. 

L’article 11, apartat segon, del Decret 282/2006, de 4 de juliol, disposa 

que el número mínim de professionals en presència simultània ha 

d’ésser igual al número de grups en funcionament simultani més un, 

incrementat en un de més per cada tres grups. 

 

Per tant, en la mesura que la llar d’infants l’Estelada té aprovades 2 

unitats, han d’estar presents simultàniament, com a mínim, 3 

professionals. Si hagués 3 grups, el número mínim de professionals en 

presència simultània seria de 5. 

 

Dels 3 professionals que, com a mínim, han d’estar presents de forma 

simultània actualment per atendre a les 2 unitats aprovades, al menys, 

un ha de tenir el Títol de mestres amb l’especialitat en educació infantil, 

i els altres dos professionals han d’ésser, al menys, Tècnics superiors en 

educació infantil ex article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol». 

 

Tercer.- Estimar l’al·legació número 2 formulada pel Grup Municipal de CiU 

modificant la clàusula 5.3 dels Plecs en els següents termes: 

 

«a) Es faci constar de forma expressa que la finalització de l’anualitat 

2010/2011 de la concessió es produirà el dia 31 d’agost de 2011. 

 

b) Es faci constar de forma expressa que el curs escolar s’inicia el dia 1 

de setembre de cada any, i finalitza el dia 31 d’agost de l’any següent. 

 

c) Es faci constar de forma expressa que no existeix prestació del servei 

des del dia 1 d’agost fins al 15 d’agost, ambdós inclosos (tancament per 

manteniment de la llar d’infants i vacances del concessionari), i que, per 

tant, les anualitats del curs escolar comprenen 11,5 mesos». 

 

Quart.- Desestimar l’al·legació número 3 del Grup Municipal de CiU, per ser una 

al·legació en blanc, sense concreció, sense proposta o alternativa substantiva d’allò 

ja aprovat pel Ple en data 14 de setembre de 2010, tal i com informa la Secretaria 

d’aquest Ajuntament. 

 

Cinquè.- Desestimar l’al·legació número 4 del Grup Municipal de CiU per ésser 

il·legal. L’article 123 LCSP preveu el principi d’igualtat com un dels principis que han 

de regir la licitació; al mateix temps, l’article 134.1 LCSP no preveu com a criteri 
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d’adjudicació dels contractes el de la vinculació de licitadors al poble o municipi en 

qüestió. Un criteri així seria contrari a l’article 14 CE (principi d’igualtat) i a l’article 

38 CE (principi de llibertat d’empresa), i als articles 4.3 i 30.1 i 2 de la Llei Orgànica 

6/2006, de 19 de juny, per qual es modifica la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de 

desembre, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i per tant, aquesta al·legació s’ha 

de desestimar in totum, tal i com informa la Secretaria d’aquest Ajuntament. 

 

Sisè.- Adaptar els Plecs inicialment aprovats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

Contractes del Sector Públic, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 

 

Setè.- Aprovar definitivament el Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions 

tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola 

bressol l’Estelada, de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 

concessió, incorporant les consideracions anteriors, i en els termes informats i 

proposats –com Annex III– per la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en el seu informe de 8 de novembre de 2010. 

 

Vuitè.- Aprovar l’expedient de contractació del contracte de gestió de serveis 

públics de la llar d’infants l’Estelada, en la modalitat de concessió, mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària. La licitació i l'adjudicació resten 

condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici de l'any 2010 i 

següents. 

 

Novè.- Determinar que la Mesa de contractació quedi formada per les  persones 

següents: 

  

Presidenta: Rosa Maria Caselles i Mir, Alcaldessa. 

Vocals: el/la secretari/ària interventor/a, Pere Ferran Serentill Sales, Manel Català i 

Ros, Josep Maria Palau Llobera i Arcadi Solà Masià. 

La secretaria l'ocuparà una persona designada per la Presidència, d'entre el 

personal de la corporació. 

 

Desè.- Anunciar la licitació del contracte, mitjançant anunci al BOP i al perfil del 

contractant d’aquest Ajuntament, perquè els interessats puguin presentar les seves 

proposicions a aquest Ajuntament. 

 

Onzè.- Notificar aquesta acord al Grup Municipal de CiU de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, inicial del conveni de cessió d’ús de la parcel·la 31, 

del polígon 2, de Benavent de Segrià, a favor de Vodafone España, S.A., per 

la instal·lació i explotació, prèvia obtenció de les llicències corresponents, 

d’un equip de telecomunicacions. 

 

Atès la proposta de conveni de cessió d’ús d’espai, presentada per la mercantil 

Vodafone España, S.A.U., amb la finalitat de subscriure un conveni de cessió d’ús 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

pel qual Vodafone queda autoritzat, prèvia sol·licitud i obtenció de les llicències 

urbanístiques i ambientals legalment exigibles, per la instal·lació, muntatge, 

explotació, manteniment, conservació, reparació i modificació a la finca situada al 

polígon 2, parcel·la 31, d’un equip de telecomunicacions. Aquesta proposta de 

conveni ha estat informada favorablement i diligenciada per la Secretaria de 

l’Ajuntament en data 18 de novembre de 2010. 

 

Atès l’informe de l’Arquitecte municipal de data 8 de novembre de 2010, que 

acredita que el sòl afectat és urbanitzable, amb la qualificació urbanística de 

sistema de serveis tècnics, clau T. 

 

Atès que sobre aquesta mateixa finca ja consta la celebració d’un contracte de 

cessió d’ús de l’espai a favor de Telefónica Móviles de España per la instal·lació d’un 

equip de telecomunicacions, signat en data 23 d’abril de 2007. L’estipulació sisena 

d’aquest contracte és com continua: […] En caso que cualquier tercero estuviese 

interesado en instalar su propia infraestructura en el mismo emplazamiento o en 

una zona adyacente, el Ayuntamiento comunicaré esta solicitud a TME. Se evitarà 

en cualquiera caso cualquier tipo de interferencia o degradación de la calidad del 

servicio con el servicio prestado por TME. El nuevo operador deberá pactar la 

condiciones económicas con TME por el coste de las inversiones efectuadas por ésta 

(sic). 

 

De conformitat amb els articles 72 a 77 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 

qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, els articles 106.1 i 107.1 

de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions 

Públiques, i del contracte signat amb TME en data 23 d’abril de 2007, el Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià adopta, per 5 vots a favor del Grup municipal 

de PSC i CiU, 2 vots en contra del Grup municipal de PPC i del Regidor No Adscrit, i 

2 abstencions del Sr. Subies i del Sr. Bernal, el següent, 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el conveni de cessió d’ús de la parcel·la 31, del 

polígon 2, a favor de Vodafone España, S.A.U., per la instal·lació i explotació, 

prèvia obtenció de les llicències corresponents, d’un equip de telecomunicacions, en 

els termes diligenciats per la Secretaria de l’Ajuntament. 

 

Segon.- Incoar un tràmit d’informació pública, per termini de 30 dies hàbils, 

mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè 

qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions que cregui adients, o perquè 

es faci constar l’existència d’altres sol·licituds d’explotació d’aquesta finca, amb la 

finalitat de garantir la concurrència pública. 

 

Tercer.- Atorgar a la mercantil Telefónica Móviles España, S.A., un termini 

d’audiència de 30 dies hàbils, comptador a partir del dia següent al de la recepció 

de la notificació corresponent, perquè al·legui el que cregui adient de conformitat 

amb l’estipulació sisena del contracte signat en data 23 d’abril de 2007. 
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Quart.- Considerar definitivament aprovat el conveni de cessió de l’ús de la finca 

esmentada en cas que no es presenti cap al·legació per parts dels interessats, o en 

cas que les al·legacions siguin favorables sense cap condició a aquest acord. 

 

Cinquè.- Autoritzat a la Sra. Alcaldessa, en cas d’aprovació definitiva automàtica 

d’aquest conveni, la signatura del mateix. 

 

Sisè.- Notificar aquest acord a la mercantil Vodafone España, S.A.U., i a la 

mercantil Telefónica Móviles España, S.A. 

 

Setè.- Notificar aquest acord, un cop s’hagi produït l’aprovació definitiva del 

conveni, adjuntant còpia del conveni, a la Direcció General d’Administració Local, 

del Departament de Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, inicial del conveni de col·laboració entre els 

Ajuntaments d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, 

Vilanova de Segrià, i el Club Esportiu Mig Segrià, de promoció del futbol 

base. 

 

Atès la proposta de conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alguaire, 

Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera i Vilanova de Segrià, i el Club Esportiu 

Mig Segrià, amb l’objectiu de potenciar el programa de promoció del futbol base, 

per a nens/nenes i joves en edat escolar, de forma mancomunada, informat 

favorablement per la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès l’aplicació pressupostària 4-480.12 Futbol Club Mig Segrià de l’estat de 

despeses del Pressupost de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb uns crèdits 

inicials de 4.600,00 euros. 

 

De conformitat amb els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, 

els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, l’article 174 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 79 a 88 del Reial Decret 500/1990, 

de 20 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià adopta, per 7 vots a 

favor del Grup municipal de PSC, PPC, CiU, i del Regidor No Adscrit, i 2 abstencions 

del Sr. Subies i del Sr. Bernal, el següent, 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment la proposta de conveni de col·laboració entre els 

Ajuntaments d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, Vilanova de 
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Segrià i el Club Esportiu Mig Segrià, en els termes diligenciats per la Secretaria de 

l’Ajuntament que consten a l’expedient. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a tràmit d’informació pública, per un 

termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida, perquè qualsevol interessat presenti les al·legacions que cregui adients o, 

per garantir l’adequada concurrència i publicitat, faci constar la seva voluntat de 

prestar aquest servei. 

 

Tercer.- Considerar aprovat definitivament la proposta de conveni de col·laboració 

entre els Ajuntaments d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, 

Vilanova de Segrià i el Club Esportiu Mig Segrià, si no es presenta cap al·legació. 

 

Quart.- Autoritzar (i disposar en relació amb l’exercici 2010) una despesa 

plurianual, per als exercicis 2010-2013, per un import total de 18.400,00 euros 

(actualitzat en l’IPC anual per als exercicis 2011, 2012 i 2013), per a finançar les 

subvencions anuals per al desenvolupament del Futbol Base del municipi de 

Benavent de Segrià de conformitat amb la clàusula quarta del conveni de 

col·laboració a que fa referència el primer punt del present acord, d’acord amb el 

següent règim financer periodificat: 

 

Any: 2010. 

Import: 4.600,00 euros. 

Aplicació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2010: 4-480.12 Futbol 

Club Mig Segrià, amb un disponible de 4.600,00 euros. 

Destí: Subvenció per desenvolupament del Futbol Base. 

 

Any: 2011. 

Import: 4.600,00 euros, incrementat en l’IPC anual. 

Destí: Subvenció per desenvolupament del Futbol Base. 

 

Any: 2012. 

Import: 4.600,00 euros, incrementat en l’IPC anual. 

Destí: Subvenció per desenvolupament del Futbol Base. 

 

Any: 2013. 

Import: 4.600,00 euros, incrementat en l’IPC anual. 

Destí: Subvenció per desenvolupament del Futbol Base. 

 

L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 

2011 a 2013 resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius pressupostos. 

 

L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 

2011 a 2013 es considerarà revocada en el supòsit de denuncia i resolució del 

conveni per les causes previstes a la clàusula cinquena del conveni. 
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Cinquè.- L’eficàcia de la signatura del conveni, en el cas que aquest sigui aprovat 

definitivament, i de l’autorització de la despesa plurianual queda condicionada 

(condició resolutòria) a la signatura del conveni proposat per tots els Ajuntaments 

interessats i pel Club Esportiu Mig Segrià. 

 

Sisè.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal que formalitzi el conveni esmentat en el 

supòsit que no es presenti cap al·legació. 

 

Setè.- Notificar aquest acord als Ajuntaments d’Alguaire, Rosselló, Torrefarrera i 

Vilanova de Segrià, i al Club Esportiu Mig Segrià, requerint-los, quan es produeixi 

l’aprovació definitiva, per la signatura del conveni. 

 

Vuitè.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del 

Departament de Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de 

Catalunya, adjuntant còpia del conveni signat; ambdues qüestions quan es 

produeixi l’aprovació definitiva d’aquest conveni. 

 

 

5. Donar compte, si s’escau, de l’expedient municipal de liquidació de 

l’exercici 2009. 

 

A petició d’Alcaldia, la Secretaria de l’Ajuntament exposa l’expedient de liquidació 

de l’exercici 2009 (especialment, el Resultat Pressupostari, el Romanent de 

Tresoreria, i els romanents de crèdit disponibles) (expedient municipal número 

32/2010). 

 

El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià es dóna per assabentat de l’expedient 

32/2010 de liquidació de l’exercici 2009, i ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià que procedeixi a realitzar els tràmits adients per remetre la 

liquidació de l’exercici 2009 i la resta de la documentació obrant a l’expedient a 

l’Administració General de l’Estat, i al Departament d’Economia i Finances, de la 

Generalitat de Catalunya, com a ens que practica la tutela financera dels ens locals. 

 

 

6. Lectura, si s’escau, de la carta del Sr. Serentill (Regidor) dirigida a la 

Junta Directiva del Futbol Club Benavent. 

 

El Sr. Serentill (Regidor) procedeix a la lectura de la següent carta (es reprodueix la 

carta literalment entre els signes «»): 

 

«A L’ÚLTIMA JUNTA DIRECTIVA DEL FUTBOL CLUB BENAVENT, 

REPRESENTADA PER ALS SRS.: 

 

Joan Andreu Subies Forcada 

 

Jordi Català Fernández 
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Hipòlit Sisó Caravaca 

 

Albert Fernández Mir 

 

Pere Majos Daviu 

 

Josep Mª Tico Pazos 

 

Jesús Vallejo Martin 

 

Xavier Areny Benet 

 

Víctor Mendoza González 

 

Antoni Carre Cuadrat 

 

Josep Pascual Molina 

 

Ramon Plaza Rodríguez 

 

Ramon Teixiné Pla 

 

Ferran Accensi Torres 

 

 

Com a regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i apel·lant a la 

meva responsabilitat personal i com a regidor, hem dirigeixo a tots 

vostès, per fer la rectificació pertinent que hem demanen en la seva 

carta, també informativa, ja que mai i en cap moment he deixat de 

reconèixer els meus errors, que els tinc. 

 

Entenc perfectament, el greuge que els hi ha pogut suposar a tots 

vostès el significat tan diferent que te la paraula venda i fusió, però 

tinguin per ben segur, que ha estat un error personal a l’hora de 

transcriure la paraula venda per la de fusió i que en cap moment hi ha 

hagut mala intenció. 

 

Mai he contemplat la possibilitat de que hi hagués per part de ningú de 

vostès, ànim de lucre, com tampoc he dubtat de la seva honorabilitat, 

honradesa i respectabilitat. 

 

I com que jo també procuro enriquir-me d’aquestes virtuts, faig la 

rectificació pertinent i per lo tant la frase correcta que es volia 

transcriure al RESUM PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 21 DE JULIOL 

DEL 2010 és: 
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Que de la fusió de l’equip de futbol a l’Ascó se n’ha assabentat per la 

premsa. 

 

També el hi garanteixo que tindrà la mateixa publicitat que l’esmentat 

“RESUM”. 

 

Com m’imagino a tots els socis, jo també, sempre he reconegut i he 

admirat la seva feina feta al capdavant del club, com no podria ser 

d’altra manera. 

 

 

Els hi agraeixo l’informació addicional, motivada per aquest error meu 

de transcripció, encara que, hi no puc de deixar de dir-ho, que com a 

club que ha estat utilitzant durant aquests anys les instal·lacions 

municipals i que l’Ajuntament a procurat adequar en tot moment, com 

vostès mateixos reconeixen en l’apartat 5 de la seva carta, crec que 

l’ajuntament es mereixia aquesta comunicació i informació en el 

moment en que es va prendre la decisió final de la fusió amb el C.F.J.E. 

Ascó E.F. 

 

Esperant que aquesta rectificació els restableixi l’honorabilitat, que algú 

hauria pogut posar en entredit per la paraula que ens ocupa. 

 

Atentament i a la seva disposició. 

 

Pere Ferran Serentill Sales 

 

Regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià». 

 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 13.35 hores del dia 26 de novembre de 2010, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vist-i-plau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles i Mir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

2. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades en relació amb el 

plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de l’escola 

bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat 

de concessió; aprovació, si s’escau, definitiva d’aquest plec; i inici, si 

s’escau, de la licitació del contracte. 

 

La Sra. Pla fa constar que a la mesa de contractació falta la presència, com a 

assessora de la mesa, de la Directora de l’Escola Sant Joan. La Secretaria informa 

que no és la mesa de contractació on estava prevista la seva presència, sinó al 

comitè d’experts que ha de valorar les millores no econòmiques que, si s’escau, 

presentin els licitadors. 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, inicial del conveni de cessió d’ús de la parcel·la 31, 

del polígon 2, de Benavent de Segrià, a favor de Vodafone España, S.A., per 

la instal·lació i explotació, prèvia obtenció de les llicències corresponents, 

d’un equip de telecomunicacions. 

 

El Sr. Palau motiva el seu vot en contra en el fet que la compensació econòmica 

que està prevista al Conveni amb Vodafone (1.000 euros/any) és inferior a la 

prevista al Conveni de Telefónica Móviles España (1.236 euros/any). Com a mínim 

s’hauria d’igualar l’oferta de Telefónica, sinó millorar-la. 

 

El Sr. Solà sol·licita la incorporació a l’expedient d’un informe mediambiental sobre 

la incidència de l’antena. La Secretaria informa que l’objecte del conveni no és la 

construcció i instal·lació de l’antena, sinó simplement la cessió de l’ús de l’immoble, 

de manera que no es construirà res sense que no es tramiti i atorgui la 

corresponent llicència municipal d’obres i la corresponent llicència ambiental. 

 

El Sr. Solà mostra la seva conformitat a l’argument econòmic al·legat pel Sr. Palau. 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, inicial del conveni de col·laboració entre els 

Ajuntaments d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, 

Vilanova de Segrià, i el Club Esportiu Mig Segrià, de promoció del futbol 

base. 

 

El Grup municipal de CiU sol·licita que s’incorpori com a condició que si 

l’Ajuntament necessita disposar de les instal·lacions tingui potestat, avisant amb 

temps suficient, per disposar de les instal·lacions per la celebració d’actes 

específics. 


