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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 2/2011. 

Caràcter: Extraordinària. 

Data: divendres, 11 de febrer de 2011. 

Horari: de 14:05 hores a 14:15 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. Arcadi Solà i Masià, Regidor, No adscrit. 

Sr. Manel Català i Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magda Pla i Pla, Regidor, CiU. 

Sr. Manel Bernal i Garcia, Regidor, CiU. 

Sr. Andreu Subies i Forcada, Regidor, CiU. 

 

Absència del Sr. Ramon Subirà i Farré, Regidor, PSC. 

 

 

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. Expedient contractació 3/2010.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia 

número 34/2011, de data 4 de febrer de 2011. 

 

2. Expedient 23/2010.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

27/2011, de data 2 de febrer de 2011. 

 

3. Expedient 27/2010.- Aprovació, si s’escau, de 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, a favor de la Sra. Belén Rubinat 

Arqué, al ser l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 

4. Expedient 17/2011.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Benavent de Segrià pel 

traspàs de les carreteres. 
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Comprovat el quorum 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. 

 

L’Alcaldia, de conformitat amb l’article 91.3 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, acordar retirar de l’ordre del dia l’apartat següent: 4. 

Expedient 17/2011.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Benavent de Segrià pel 

traspàs de les carreteres, per exigir una majoria especial que no es pot garantir per 

l’absència d’un Regidor del Grup municipal del PSC. 

 

 

1. Expedient contractació 3/2010.- Ratificació, si s’escau, del Decret 

d’Alcaldia número 34/2011, de data 4 de febrer de 2011. 

 

Atès que en data 4 de febrer de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va adoptar el Decret 34/2011, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 34/2011. 

Expedient Contractació 3/2010. 

Data: 4 de febrer de 2011. 

 

Antecedents. 

En data 26 de novembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va adoptar, entre altres, el següent acord: 

 

«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. 

 

[…] 

 

ACORD 

 

[…] 

 

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 
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de l’eficàcia de la nova concessió (id est, a partir del dia 1 de gener de 

2011), presenti en aquest Ajuntament les dades, al·legacions i 

reclamacions adients per liquidar l’anterior concessió en règim d’equilibri 

econòmic». 

 

En data 1 de febrer de 2011, amb número 173, va tenir entrada al 

Registre de l’Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit presentat per 

la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., del tenor literal següent: 

«En la vostra notificació del 29 de novembre, amb núm. Sortida 1163, 

requeriu a CASSA AIGÚES I DEPURACIÓ, SLU, com a anterior titular de 

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

de 30 dies hàbils, a partir del dia 1 de gener de 2011, que presenti a 

l’Ajuntament les dades, al·legacions i reclamacions adients per liquidar 

l’anterior concessió en règim d’equilibri econòmic. Preguem ampliïn el 

termini per poder presentar aquesta documentació, tot i a l’espera que 

l’Ajuntament es reuneixi amb els ramaders per acordar una solució al 

problema existent» (sic). 

 

El dies ad quem del termini atorgat a la mercantil interessada finalitza el 

dia 8 de febrer de 2011. 

 

Fonaments jurídics. 

Article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de 

les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, que 

és com continua: 

Artículo 49. Ampliación. 

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de 
los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de 
los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de 
tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 

2. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a 
los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así 
como a aquellos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el 
extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. 

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 
producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso 
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de 
plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos. 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Ampliar el termini de que disposa la mercantil Cassa Aigües i 

Depuració, S.L.U., per presentar en aquest Ajuntament les dades, 

al·legacions i reclamacions adients per liquidar l’anterior concessió del 

servei de subministrament d’aigua en règim d’equilibri econòmic, en 15 
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dies hàbils addicionals comptadors a partir del dia següent al de la 

notificació d’aquest Decret a la mercantil interessada. 

 

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

que notifiqui aquest Decret a la mercantil interessada. 

 

Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià». 

 

 

De conformitat amb el principi del contrarius actus que exigeix per innovar un acord 

que l’òrgan que l’innova sigui el mateix que aquell que el va adoptar, aquesta 

Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal del 

PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor No adscrit, i 1 abstenció presencial del Sr. 

Subirà, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Ratificat el Decret d’Alcaldia número 34/2011, de data 4 de febrer de 

2011. 

 

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

notifiqui aquest acord als interessats. 

 

 

2. Expedient 23/2010.- Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 

27/2011, de data 2 de febrer de 2011. 

 

Atès que en data 2 de febrer de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va adoptar el Decret 27/2011, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 27/2011. 

Expedient municipal número 23/2010. 

Data: 2 de febrer de 2011. 

 

Antecedents. 

En data 30 de desembre de 2010, es va publicar al Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida número 182, l’anunci d’aprovació definitiva de la 

refosa de les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2010 i següents. 

 

En data 1 de febrer de 2011, la Regidoria competent en matèria 

d’agricultura, ramaderia i indústria s’ha adonat que a l’Ordenança Fiscal 

número 17, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua i 

clavegueram existeix un error de fet que és tant evident que requereix 
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la seva immediata correcció, ja que la relació litres per trimestre i 

animal del bloc boví és manifestament incorrecta, ja que els litres 

indicats fan referència al consum mensual i no trimestral; d’una altra 

forma queda manifestament desvirtuat el consum de referència. 

 

Fonaments jurídics. 

Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic 

de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Corregir l’error de fet existent a l’Annex de tarifes de 

l’Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la Taxa pel 

subministrament d’aigua i clavegueram, en els següents extrems: 

 

Allà on diu: 

Blocs boví: fins a 865 litres/trimestre i animal segons cartilla 

ramadera………0,1832 

 

Ha de dir: 

Blocs boví: fins a 865 litres/mes i animal segons cartilla 

ramadera………………0,1832 

 

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

que realitzi els tràmits adients per publicar aquest acte al Butlletí Oficial 

de la Província de Lleida. 

 

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

que notifiqui aquest Decret al concessionari del servei municipal de 

subministrament d’aigua i clavegueram. 

 

Quart.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià». 

 

 

De conformitat amb el principi del contrarius actus que exigeix per innovar un acord 

que l’òrgan que l’innova sigui el mateix que aquell que el va adoptar, aquesta 

Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal del 

PSC, del PPC, de CiU, i del Regidor No adscrit, i 1 abstenció presencial del Sr. 

Subirà, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Ratificat el Decret d’Alcaldia número 27/2011, de data 2 de febrer de 

2011. 
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Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui aquest acord als interessats. 

 

 

3. Expedient 27/2010.- Aprovació, si s’escau, de 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, a favor 

de la Sra. Belén Rubinat Arqué, al ser l’oferta econòmicament més 

avantatjosa. 

 

En data 14 de gener de 2011, la Mesa de contractació competent per conèixer de 

l’examen de les ofertes presentades pels licitadors 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, va acordar, segons consta a l’acta de la seva sessió, el 

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

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, a 

favor de la Sra. Belén Rubinat Arqué, al ser l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, previ requeriment de la documentació i garantia definitiva prevista en 

el Plec de clàusules d’explotació, i prèvia comprovació del correcte compliment dels 

annexos». 

 

En data 20 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar, entre altres, un acord que, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta en 

la propera sessió ordinària que es celebri, és literalment com segueix en la seva 

part dispositiva: «[…] Primer.- Requerir a la Sra. Belén Rubinat Arqué, 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 21 de gener de 2011, la Sra. Belén Rubinat Arqué va rebre la pràctica de la 

notificació mitjançant notificació personal. 

 

En data 3 de febrer de 2011, va tenir entrada, amb número 228, al Registre de 

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

requerida, que és la següent: 

 

a) Motivació sobre l’alta en l’impost d’activitats econòmiques a partir de 

que es doni de baixa a la interessada com a personal laboral de 

l’Ajuntament, en virtut del rescat de la concessió realitzada en data 14 

de setembre de 2010. 

 

b) Certificat de l’Agència Tributària. 

 

c) Certificat de la Seguretat Social. 
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d) Declaració actualitzada de no trobar-se afectat per les prohibicions 

per contractar amb l’Administració. 

 

e) Garantia definitiva, prestada en metàl·lic, per import de 4.920,50 

euros. 

 

f) Pòlissa d’assegurança exigida per la clàusula 17.1.m) del Plec de 

clàusules d’explotació. 

 

g) Declaració del personal adscrit al servei. 

 

 

En data 3 de febrer de 2011, finalitzà el termini de presentació de la documentació 

requerida. 

 

Atès l’informe de la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 7 de 

febrer de 2011. 

 

Atès que aquesta Alcaldia considera no substancial la modificació d’una professional 

adscrita al servei ofertat per la licitadora que presentà l’oferta econòmicament més 

avantatjosa, en la mesura que ambdues tenen la titulació de tècnica superior en 

educació infantil. 

 

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’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, aquesta Alcaldia proposa al 

Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor del Grup Municipal del PSC, del PPC, de CiU, 

i del Regidor No adscrit, i 1 abstenció presencial del Sr. Subirà, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Adjudicar el 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 

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 Sra. Belén Rubinat 

Arqué, per constituir l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb els 

següents criteris: 

 

- Millores organitzatives: ampliació de l’horari d’acollida i lectiu des de les 7:30 

hores fins a les 20:00 hores amb un mínim de 5 nens/es; de l’1 fins al 15 d’agost, 

l’escola romandrà tancada pel seu manteniment; durant Nadal, Setmana Santa, 

Juliol i la segona quinzena d’agost, l’escola romandrà oberta en el seu horari 

habitual, per cobrir les necessitats de cada família. 
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- Millores educatives: cuina a l’escola, i menús elaborats per nutricionista; les altres 

que consten a l’oferta. 

 

- Estructura de l’equip humà vinculat al servei educatiu: format per 3 professionals, 

amb les següents titulacions: una professora d’educació general bàsica, una 

mestra, especialitat d’educació infantil, i una tècnica superior en educació infantil. A 

més el concessionari s’haurà de subrogar en una cuinera-netejadora-persona 

d’acollida a jornada completa amb un sou brut anual de 9.792,24 euros, una 

auxiliar de puericultura, amb un sou brut anual de 6.961,44 euros, i una mestra, 

amb un sou brut anual de 6.980,40 euros, ambdues amb una dedicació de 30 hores 

setmanals, fins a la fi del curs 2010-2011, en els termes previstos en la clàusula 

17.1.c) del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques, i sens 

perjudici que alguna d’aquesta professionals en les que s’ha de subrogar 

l’adjudicatari estigui inclosa ja en la seva oferta. 

 

- Pressupost de gestió del servei per curs/preu anual a abonar al concessionari: 

98.410,94 euros. L’equilibri econòmic de la concessió es regirà per aquest import i 

per les altres prescripcions incloses al Ple de clàusules d’explotació i de 

prescripcions tècniques. 

 

- Durada del contracte: 1 any, prorrogable per períodes anuals, fins arribar a un 

màxim de 10 anys. La pròrroga és obligatòria per al contractista i voluntària per a 

l’Ajuntament. 

 

Segon.- Acordar que l’inici de la prestació del servei per part de la Sra. Belén 

Rubinat Arqué, serà el dia 1 de març de 2011 (dies a quo d’eficàcia del contracte i 

de la concessió). 

 

Tercer.- Requerir a la Sra. Belén Rubinat Arqué 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 Sra. Belén Rubinat Arqué. 

 

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 
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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 Sra. Belén Rubinat Arqué. 

 

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

licitació d’aquest contracte. 

 

Setè.- Publicar l’acord d’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, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i al Perfil del contractant 

d’aquest Ajuntament. 

 

Vuitè.- Requerir a la Sra. Belén Rubinat Arqué, com a anterior titular de la 

concessió del servei municipal de llar d’infants 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 març de 2011), presenti en aquest Ajuntament les dades, 

al·legacions i reclamacions adients per liquidar l’anterior concessió en règim 

d’equilibri econòmic. 

 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 14:15 hores del dia 11 de febrer de 2011, 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 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

No hi ha. 


