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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 12/2011. 

Caràcter: Ordinària. 

Data: dijous, 8 de setembre de 2011. 

Horari: de 21:05 hores a 22:05 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Alcaldessa, PM. 

 

Sr. Pere Ferran Serentill Sales, 1r Tinent d’Alcalde, PM. 

Sr. Antonio Ramón López Gómez, 2n Tinent d’Alcalde, PM. 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, 3r Tinent d’Alcalde, PPC. 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, 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. 

 

 

És present el Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys d’actes de les sessions 

extraordinària d’11 de juny de 2011 (Ple 9/2011), extraordinària de 23 de juny de 

2011 (Ple 10/2011), i extraordinària de 14 de juliol de 2011 (Ple 11/2011). 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 74/2011, de 17 

de març de 2011, al número 223/2011, d’1 de setembre de 2011). 

 

3. Ratificació, si s’escau, dels Decrets d’Alcaldia número 97/2011, de 4 d’abril de 

2011, i número 215/2011, de 22 d’agost de 2011. 

 

4. Expedient HISENDA-03/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació de 

la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià. 
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5. Expedient 33/2010.- Aprovació i ratificació, si s’escau, de l’addendum al conveni 

de cessió de l’ús de la parcel·la 31, del polígon 2, a favor de Vodafone España, 

S.A.U. 

 

6. Expedient 35/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del programa d’actuació de la 

urbanització La Clamor de Benavent de Segrià, de data juny de 2011. 

 

7. Expedient 49/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de la disposició 

administrativa de caràcter general de regulació de fitxers que contenen dades de 

caràcter personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

8. Expedient 50/2011.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració 

interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’actualització d’infraestructures 

sanitàries al municipi de Benavent de Segrià”. 

 

9. Expedient 52/2011.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del curs 2010/2011 

de la concessió del servei municipal de llar d’infants i aprovació, si s’escau, de la 

revisió de preus del contracte administratiu de gestió del servei municipal de 

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

de concessió, per al curs 2011/2012. 

 

10. Expedient 53/2011.- Aprovació, si s’escau, de la comunicació a l’Administració 

tributària del canvi de domicili fiscal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

11. Expedient 54/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació de l’article 8 

de l’Ordenança Fiscal número 1 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, reguladora 

de l’impost sobre béns immobles. 

 

12. Expedient 55/2011.- Acceptar, si s’escau, la subvenció atorgada per la 

Resolució de la Consellera del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de 

Catalunya, de 20 de juliol de 2011, per l’escolarització en llars d’infants de 

titularitat municipal corresponents al curs escolar 2010/2011. 

 

13. Expedient 56/2011.- Acceptar, si s’escau, la subvenció atorgada per la 

Resolució de la Consellera del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de 

Catalunya, de 20 de juliol de 2011, pel sosteniment de la despesa corrent 

ocasionada per les despeses de personal docent i les despeses de funcionament de 

les escoles de música i/o dansa. 

 

14. Informes d’Alcaldia. 

 

15. Assumptes d’urgència. 

 

16. Precs i preguntes. 
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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. 

 

 

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, l’Alcaldia – Presidència del Ple retira de l’ordre del dia l’apartat 11, 

amb la finalitat de trobar un previ consens amb els diferents grups polítics 

municipals. 

 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys d’actes de les sessions 

extraordinària d’11 de juny de 2011 (Ple 9/2011), extraordinària de 23 de 

juny de 2011 (Ple 10/2011), i extraordinària de 14 de juliol de 2011 (Ple 

11/2011). 

 

S’aprova per 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, de PPC, i de CiU, 

l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària d’11 de juny de 2011 (Ple 9/2011). 

 

S’aprova per 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, de PPC, i de CiU, 

l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 23 de juny de 2011 (Ple 

10/2011), corregint a l’acta meritada el segon cognom de la Sra. Bosch (on diu: 

Pasqual; ha de dir: Pascual). 

 

S’aprova per 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, de PPC, i de CiU, 

l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 14 de juliol del 2011 (Ple 

11/2011). 

 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 74/2011, 

de 17 de març de 2011, al número 223/2011, d’1 de setembre de 2011). 

 

En compliment d’allò disposat a l’article 42 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 – Presidència dóna compte de les resolucions 

adoptades que són les compreses entre els números 74/2011, de 17 de març de 

2011, i 223/2011, d’1 de setembre de 2011, ambdues incloses, i el Ple acorda 

restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte. 
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Núm. 

Decret 

Data Contingut 

74/2011 17/03/2011 Sol·licitud ajut Directe Diputació (camp de futbol). 

75/2011 17/03/2011 Sol·licitud subvenció escola municipal de música. 

76/2011 17/03/2011 Sol·licitud subvenció adquisició de taules i cadires. 

77/2011 04/03/2011 Sol·licitud subvenció obres reforma local cívic. 

78/2011 17/03/2011 Sol·licitud subvenció restauració dels Trullets. 

79/2011 17/03/2011 Sol·licitud subvenció actes  Primavera Cultura. 

80/2011 17/03/2011 Sol·licitud subvenció finançament revista Alendir. 

81/2011 22/03/2011 Expedient de llicència d’obres número 65/2010 

82/2011 22/03/2011 Delegar competència autoritzar matrimoni.Exp.1/2011 

83/2011 23/03/2011 Expedient de llicència d’obres exp. 49/2010. 

84/2011 23/03/2011 Expedient llicència d’obres exp.7/2011. 

85/2011 24/03/2011 Liquidar despeses de publicació, al Butlletí Oficial. 

86/2011 24/03/2011 Atorgar, llicència d’obres exp.3/2010. 

87/2011 24/03/2011 Expedient de llicència d’obres exp. 16/2011. 

88/2011 24/03/2011 Expedient de llicència d’obres exp. 6/2010.  

89/2011 28/03/2011 Embargament d’empresa. 

90/2011 28/03/2011 Revisió del Padró Municipal d’Habitants a data 1/1/2011. 

91/2011 29/03/2011 Expedient llicència d’obres 3/2011. 

92/2011 29/03/2011 Reserva de llocs per cartells campanya electoral. 

93/2011 31/03/2011 Contracte administratiu gestió de servei escola bressol. 

94/2011 01/04/2011 Aprovació 9ª certificació obra Llar d’Infants.  

95/2011 01/04/2011 Liquidació quotes llar d’infants mes de març 2011. 

96/2011 01/04/2011 Aprovació el llibre de matriculacions curs 2010/2011 

97/2011 04/04/2011 FEIL- Requeriment anul·lació parcial resolució DGCL. 

98/2011 04/04/2011 Atorga la llicència de primera utilització de l’immoble. 

99/2011 04/04/2011 Proposar representant de l’Administració (eleccions). 

100/2011 05/04/2011 Expedient de llicència d’obres  exp.11/2011. 

101/2011 05/04/2011 Expedient de llicència d’obres exp. 12/2011. 

102/2011 05/04/2011 Atorgar un tràmit d’audiència per termini en 15 dies. 

103/2011 06/04/2011 Considerar aprovat  les Normes Subsidiàries. 

104/2011 06/04/2011 Expedient de llicència d’obres  exp.9/2011 

105/2011 06/04/2011 Expedient de llicència d’obres exp.5/2011 

106/2011 06/04/2011 Comunicar no hi ha inconvenient inst. Cotador. 

107/2011 07/04/2011 Informa a Cassa els deutors han satisfet el deute. 

108/2011 08/04/2011 Al·legar vist informe desfavorable exp.200903869. 

109/2011 08/04/2011 Acordar el canvi de titularitat de llicència d’activitats. 

110/2011 11/04/2011 Autoritzar l’obertura d’un compte corrent. 

111/2011 11/04/2011 Adjudicar el contracte mercantil d’arrendament (rènting) 

112/2011 12/04/2011 Acceptar  indemnització per la mercantil Mussap. 

113/2011 13/04/2011 Autoritzar al portaveu de CIU, la consulta del projecte. 

114/2011 14/04/2011 Informar al Cap del Servei d’Hidrocarburs. 

115/2011 18/04/2011 Sol·licitar al CE evacuï informe favorable baixa padró. 

116/2011 18/04/2011 Donar trasllat de l’informe emès inst. de Bombeig. 
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117/2011 18/04/2011 Expedient de llicència d’activitats 6/2007. 

118/2011 18/04/2011 Establir les següents instruccions del contracte. 

119/2011 19/04/2011 Remetre a l’OGAU còpia de les sol·licituds. 

120/2011 02/05/2011 Liquidar les quotes de la llar d’infants l’Estelada. 

121/2011 02/05/2011 Sol·licitar informe favorable de l’obra exp.78.072/00. 

122/2011 03/05/2011 Atorgar, salvat el dret de propietat i sens perjudici. 

123/2011 03/05/2011 Adjudicar contracte de subministrament d’electrobomba. 

124/2011 03/05/2011 Expedient de llicència d’obres 20/2011. 

125/2011 03/05/2011 Expedient de llicència d’obres 21/2011. 

126/2011 05/05/2011 Expedient de llicència d’obres 7/2011. 

127/2011 05/05/2011 Expedient de llicència d’obres 43/2007. 

128/2011 09/05/2011 Expedient de llicència d’obres 17/2011. 

129/2011 09/05/2011 Expedient de llicència d’obres 22/2011. 

130/2011 11/05/2011 Denegar aprovació inicial Pla de millora urb. La Clamor 

131/2011 13/05/2011 Prendre raó de la cessió de crèdit de les factures. 

132/2011 16/05/2011 Rectificar codificació de les aplicacions pressupostàries. 

133/2011 16/05/2011 Aprovar i liquidar la certificació d’obra nº3 carrer Racó. 

134/2011 17/05/2011 Aprovar llista de preinscripció de l’alumnat llar d’infants. 

135/2011 17/05/2011 Expedient de llicència d’obres 23/2011. 

136/2011 17/05/2011 Expedient de llicència d’obres 14/2011. 

137/2011 17/05/2011 Expedient de llicència d’obres 22/2011. 

138/2011 17/05/2011 Expedient de llicència d’obres 18/2011. 

139/2011 17/05/2011 Aprovar padró de subjectes passius de la taxa d’aigua. 

140/2011 18/05/2011 Aprovar relació de factures  compreses del 314 al 360. 

141/2011 19/05/2011 Canviar en el Padró d’Habitants el cognom. 

142/2011 24/05/2011 Acatar Resolucions de Secretaria Judicial, 1ª Inst.3Lleida 

143/2011 24/05/2011 Legalitzar o donar d’alta una activitat. 

144/2011 25/05/2011 Expedient municipal de subvencions 10/2010 

145/2011 26/05/2011 Expedient de llicència d’obres 20/2011. 

146/2011 26/05/2011 Aprovar els ajuts als ens locals, consultoris mèdics. 

147/2011 27/05/2011 Expedient padró d’habitants, rectificació desestimada. 

148/2011 27/05/2011 Expedient de llicència d’obres 28/2011. 

149/2011 30/05/2011 Expedient de llicència d’obres 13/2011. 

150/2011 30/05/2011 Aprovar pressupost despeses C/ Racó (atermenament). 

151/2011 30/05/2011 Comunicar a l’Ampa,  com accedir al Camp de Futbol. 

152/2011 30/05/2011 Aprovar llista de les places de la llar d’infants l’Estelada. 

153/2011 01/06/2011 Incoar d’ofici un expedient de baixa al Padró d' 

154/2011 01/06/2011 Liquidar quotes llar d’infants l’Estelada. 

155/2011 01/06/2011 Expedient de llicència d’obres 25/2011. 

156/2011 06/06/2011 Aprovar operació jurídica complementària SAU-7 

157/2011 06/06/2011 Atorgar referència cadastral. 

158/2011 06/06/2011 Expedient llicència ambiental 13/2003. 

159/2011 06/06/2011 Expedient llicència d’obres 27/2011. 

160/2011 07/06/2011 Acceptar baixa amb renúncia de plaça llar d’infants. 

161/2011 09/06/2011 Subsanar la subvenció de despeses del consultori mèdic. 
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162/2011 14/06/2011 Nomenar 1r. Tinent Alcalde. 

163/2011 14/06/2011 Expedient de llicència d’obres 32/2011. 

164/2011 14/06/2011 Expedient municipal de llicència d’activitats 2/2011. 

165/2011 15/06/2011 Aprovar l’expedient de romanents de crèdit. 

166/2011 17/06/2011 Aprovar padró subjectes passius subministrament aigua. 

167/2011 17/06/2011 Aprovar l’expedient de contractació carrer Placeta. 

168/2011 17/06/2011 Expedient llicència ambiental 1/2011. 

169/2011 20/06/2011 Nomenar membres de la Junta de Govern Local. 

170/2011 20/06/2011 Acceptar la baixa amb renúncia a la plaça de llar infants. 

171/2011 21/06/2011 Acceptar la baixa amb renúncia a la plaça de llar infants. 

172/2011 21/06/2011 Aprovar matriculació llar d’infants l’Estelada 2011-2012. 

173/2011 22/06/2011 Liquidar quota matriculació curs 2011-2012 llar infants. 

174/2011 29/06/2011 Accedir i obtenir copia del certificat final d’obra. 

175/2011 30/06/2011 Expedient d’obres 25/2011. 

176/2011 30/06/2011 Acceptar la baixa i renúncia a la plaça llar d’infants. 

177/2011 01/07/2011 Proposar INE Assessor local cens població i hab. 2011 

178/2011 01/07/2011 Expedient de baixes del padró habitants 3/2011. 

179/2011 01/07/2011 Liquidar les quotes de la llar d’infants l’Estelada. 

180/2011 04/07/2011 Expedient de baixes del padró d’habitants 2/2011. 

181/2011 04/07/2011 Acceptar baixa de la plaça de la llar d’infants l’Estelada. 

182/2011 04/07/2011 Aprovar el projecte d’activitats per a dones. 

183/2011 05/07/2011 Estimar recurs interposat Cassa Aigües i Depuració, SLU 

184/2011 06/06/2011 Expedient municipal de llicència ambiental 13/2003. 

185/2011 07/07/2011 Donar de baixa del Padró municipal d’habitants. 

186/2011 07/07/2011 Acceptar la baixa amb renúncia a la plaça de llar infants. 

187/2011 11/07/2011 Autoritzar la generació de crèdits per a l’exercici 2011. 

188/2011 12/07/2011 Sol·licitar al Consoci AOC una pròrroga, per 6 mesos. 

189/2011 14/07/2011 Acorda suplència Secretari durant període de vacances. 

190/2011 14/07/2011 Atorgar Ajuntament Torà, per a  l’immoble al C/Major 8. 

191/2011 14/07/2011 Avocar JGL per resoldre expedients de subvencions. 

192/2011 20/07/2011 Aprovar els subjectes passius de la taxa d’aigua. 

193/2011 22/07/2011 Revocar liquidació taxa escombraries exercici 2011. 

194/2011 22/07/2011 Aprovar el Plec de clàusules contracte obres C/ Placeta. 

195/2011 26/07/2011 Liquidar quotes de la llars d’infants mes de juliol 2011. 

196/2011 28/07/2011 Atorgar vot Ajuntaments en el CTPI Lleida. 

197/2011 16/08/2011 Acceptar baixa de la plaça de la llar d’infants l’Estelada. 

198/2011 17/08/2011 Expedient llicència d’obres 11/2011. 

199/2011 17/08/2011 Aprovar la matriculació a la llar d’infants l’Estelada. 

200/2011 17/08/2011 Expedient de llicència ambiental 7/2000. 

201/2011 18/08/2011 Expedient llicència d’obres 18/2011. 

202/2011 18/08/2011 Expedient llicència d’obres 34/2011. 

203/2011 18/08/2011 Expedient llicència d’obres 35/2011. 

204/2011 18/08/2011 Expedient llicència d’obres 37/2011. 

205/2011 18/08/2011 Expedient llicència d’obres 38/2011. 

206/2011 18/08/2011 Delegar les funcions de l’Alcaldia per absència. 
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207/2011 18/08/2011 Expedient llicència d’obres 39/2011. 

208/2011 18/08/2011 Expedient llicència d’obres 40/2011. 

209/2011 19/08/2011 Expedient llicència d’obres 41/2011. 

210/2011 19/08/2011 Expedient llicència d’obres 6/2011. 

211/2011 19/08/2011 Expedient llicència d’obres 94 i 98/2006. 

212/2011 19/08/2011 Expedient llicència d’obres 24/2011. 

213/2011 19/08/2011 Expedient llicència d’obres 15/2011. 

214/2011 22/08/2011 Prorrogar 2a anualitat el contracte gestió escola bressol 

215/2011 22/08/2011 Nomenar membres comissió de delimitació municipal. 

216/2011 23/08/2011 Aprovar el padró taxa subministrament aigua. 

217/2011 24/08/2011 Expedient llicència d’obres 3/2011. 

218/2011 24/08/2011 Informar de la documentació ha presentar. 

219/2011 30/08/2011 Revocació liquidació escombraries de l’exercici 2011. 

220/2011 31/08/2011 Liquidació taxes llar infants, mes d’agost de 2011. 

221/2011 31/08/2011 Expedient llicència d’obres 31/2011. 

222/2011 01/09/2011 Expedient llicència d’obres 27/2011. 

223/2011 01/09/2011 Expedient llicència d’obres 50/2011. 

 

 

3. Ratificació, si s’escau, dels Decrets d’Alcaldia número 97/2011, de 4 

d’abril de 2011, i número 215/2011, de 22 d’agost de 2011. 

 

3.1. Ratificació, si s’escau del Decret d’Alcaldia número 97/2011, de 4 d’abril de 

2011. 

 

De conformitat amb l’article 21.1.k) 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 a 

favor del grup polític municipal de PM, de PPC, i de CiU, la ratificació del Decret 

d’Alcaldia número 97/2011, de 4 d’abril de 2011, del tenor literal següent: 

 

«DECRETO DE ALCALDÍA 

 

Decreto de Alcaldía número 97/2011. 

Expediente municipal CONTRATACIÓN 4/2009. 

Expediente MPTyAP: 28891 (FEIL/2009). 

Fecha: 4 de abril de 2011. 

 

Antecedentes. 

En fecha 22 de febrero de 2011, con número 388, tuvo entrada en el Registro 

General del Ayuntamiento de Benavent de Segrià la Resolución de la Dirección 

General de Cooperación Local, de 14 de febrero de 2011, por la que se deniega el 

libramiento de recursos para el proyecto “Proyecto de Urbanización del entorno de 

la guardería municipal”, del Ayuntamiento de Benavent de Segrià (Lérida), y se 

solicita el reintegro de los importes ya librados, por el incumplimiento de lo 

establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto – Ley 9/2008, de 28 de noviembre, 

por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del 
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Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, modificado por el Real 

Decreto – Ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de 

determinadas medidas económicas de carácter temporal. 

 

Fundamentos jurídicos. 

De corte procedimental. 

Artículo 44, en relación con el artículo 46.6, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

De corte competencial. 

Artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, que determina la competencia de la Alcaldía para el ejercicio de las 

acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias 

de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso 

de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando 

cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. 

 

De corte sustantivo. 

Los citados infra en el escrito de requerimiento de anulación. 

 

Por todo esto, DECRETO, 

 

PRIMERO.- Interponer requerimiento de anulación parcial, previo al recurso 

contencioso administrativo, contra la Resolución de la Dirección General de 

Cooperación Local, de 14 de febrero de 2011, por la que se deniega el libramiento 

de recursos para el proyecto “Proyecto de Urbanización del entorno de la guardería 

municipal”, del Ayuntamiento de Benavent de Segrià (Lérida), y se solicita el 

reintegro de los importes ya librados, por el incumplimiento de lo establecido en el 

artículo 7.1 del Real Decreto – Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se 

crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 

Dinamización de la Economía y el Empleo, modificado por el Real Decreto – Ley 

5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas 

económicas de carácter temporal, en los siguientes términos: 

 

REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN PARCIAL DE LA RESOLUCIÓN DE 14 DE 

FEBRERO DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL, 

POR LA QUE SE DENIEGA EL LIBRAMIENTO DE RECURSOS PARA EL 

PROYECTO “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA 

GUARDERÍA MUNICIPAL”, DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENT DE SEGRIA 

(LÉRIDA), Y SE SOLICITA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES YA LIBRADOS, 

POR EL INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7.1 DEL 

REAL DECRETO – LEY 9/2008, DE 28 DE NOVIEMBRE. 

 

Antecedentes. 

En fecha 10 de febrero de 2009, el Ministerio de Administraciones Públicas (actual 

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública), del Gobierno de España, 

aprobó el Proyecto de urbanización del entorno de la guardería municipal, por 
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importe de 81.095,94 euros, subvencionado con cargo al Fondo Estatal de 

Inversión Local. 

 

En fecha 15 de enero de 2010, el órgano gestor del Fondo Estatal de Inversión 

Local efectuó transferencia del primer pago del proyecto meritado, ascendiendo su 

montante al 70 % del precio de ejecución (id est, 56.767,16 euros) –vid. 

documento número 1–. 

 

En fecha 18 de febrero de 2010, la Dirección General de Cooperación Local, del 

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, del Gobierno de España, 

otorgó una prórroga de ejecución del proyecto meritado hasta el día 31 de 

diciembre de 2010. 

 

En fecha 28 de enero de 2011, este Ayuntamiento de Benavent de Segrià procedió 

a presentar, mediante la aplicación Metrópolis 2.0, la siguiente documentación en 

aras a la justificación parcial de este proyecto: 

1. Memoria de la actuación (vid. documento número 2). 

2. Declaración de la Alcaldía de este Ayuntamiento conforme a la cual, en fecha 27 

de enero de 2011, no se dispone de la certificación final de la obra (vid. documento 

número 3). 

3. Declaración de la Alcaldía de este Ayuntamiento conforme a la cual, en fecha 27 

de enero de 2011, no se dispone del acta de recepción de la obra (vid. documento 

número 4). 

4. Fotografía del cartel anunciador de la obra (vid. documento número 5). 

5. Informe de la Tesorería Municipal de fecha 27 de enero de 2011 (vid. documento 

número 6). 

 

Prueba de la presentación de estos documentos en fecha 28 de enero de 2011 es el 

documento rubricado Hemos recibido su justificación de la inversión correctamente 

(vid. documento número 7) y el documento titulado Hemos recibido su justificación 

del pago al contratista (vid. documento número 8). 

 

En fecha 22 de febrero de 2011, con número 388, ha tenido entrada en el Registro 

del Ayuntamiento de Benavent de Segrià la notificación de la Resolución por la que 

se deniega el libramiento de recursos para el “Proyecto de Urbanización del entorno 

de la guardería municipal”, del Ayuntamiento de Benavent de Segrià (Lérida), y se 

solicita el reintegro de los importes ya librados […], de la Dirección General de 

Cooperación Local, fechada el día 14 de febrero de 2011 (vid. documento número 

9). 

 

En fecha 7 de marzo de 2011, con número 498, ha tenido entrada en el Registro 

del Ayuntamiento de Benavent de Segrià el certificado final de la dirección de la 

obra (vid. documento número 10), presentado por el representante de la 

contratista, mediante el cual el arquitecto técnico responsable certifica que la 

ejecución material de las obras reseñadas se ha realizado bajo su inspección y 

control, de acuerdo con el proyecto y la documentación técnica que las define y 

siguiendo las normas de la buena construcción; y mediante el cual el arquitecto 
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responsable certifica que la edificación mencionada ha finalizado en fecha 31 de 

enero de 2011, siguiendo el proyecto y la documentación técnica que lo desarrolla, 

redactados por él mismo, y que la obra se entrega a la propiedad en condiciones de 

dedicarse, conservada debidamente, a la finalidad a la que va destinada. 

 

En fecha 4 de abril de 2011, se ha firmado el acta de recepción de la obra meritada 

(vid. documento número 11). 

 

Fundamentos jurídicos. 

Fundamentos jurídicos de corte sustantivo. 

Artículo 7.1 del Real Decreto – Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se 

crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 

Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios 

para atender a su financiación, que es como continúa: 

 
Los Ayuntamientos deberán acreditar la realización de las inversiones y la finalización de 
las obras durante el primer trimestre de 2010, sin perjuicio de que la Dirección General de 

Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, pueda 
otorgar una prórroga que no podrá exceder de doce meses cuando incidencias no 
imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato hayan 
retrasado ésta. En este caso, la justificación deberá presentarse dentro del mes siguiente a 
la conclusión de la citada prórroga. 
En el caso de incumplimiento de estos plazos se estará a lo previsto en el artículo 10. 

 

Artículo 10.1 ibídem, que es como sigue: 
 

La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo 
al Fondo implicará la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas. 
Se entiende por falta de justificación la no remisión al Ministerio de Administraciones 
Públicas de la cuenta justificativa a que se refiere el artículo 7 o su remisión incompleta o 
conteniendo inexactitudes. 
También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las 
comprobaciones que a tal efecto pueda realizar el Ministerio de Administraciones Públicas 
o mediante los controles que realice la Intervención General de la Administración del 
Estado, se ponga de manifiesto que los recursos del Fondo no se han aplicado a los fines 
para los que fueron entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en el 
Real Decreto-ley. 

 

Fundamentos jurídicos de corte procesal. 

Artículo 44.1 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción 

contencioso administrativa. 

 

Artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 

Petitum. 

De conformidad con los antecedentes y fundamentos jurídicos supra indicados, se 

solicita a esta Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Política 

Territorial y Administración Pública, la anulación parcial de la Resolución de 14 de 

febrero de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se 

deniega el libramiento de recursos para el proyecto “Proyecto de urbanización del 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdl9-2008.html#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdl9-2008.html#a7
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entorno de la guardería municipal”, del Ayuntamiento de Benavent de Segrià 

(Lérida), y se solicita el reintegro de los importes ya librados, por el incumplimiento 

de lo establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto – Ley 9/2008, de 28 de 

noviembre, por ser esta Resolución contraria al artículo 10.1 del Real Decreto – Ley 

9/2008, de 28 de noviembre, ex artículo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 

procedimiento administrativo común (infra, LRJAPyPAC). 

 

Los fundamentos que apoyan esta petición son los siguientes: 

 

A. Interpretación correcta del artículo 10.1 del RD-Ley 9/2008, de 28 de 

noviembre. 

 

El artículo 10.1 del RD-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, determina que la falta de 

justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al 

presente Fondo determinará la obligación de reintegrar las cantidades no 

justificadas. En el caso que hoy nos ocupa se ha producido, desde luego, una falta 

de justificación parcial de la inversión, consistente en no acreditar la ejecución del 

52,14 % del importe de la inversión a 31 de diciembre de 2010. A sensu contrario, 

cumple entender que el 47,86 % de la inversión sí se ha ejecutado y justificado 

dentro del plazo legalmente previsto, el dies ad quem del cual fue el día 31 de 

enero de 2011 ex artículo 7.1, primer párrafo in fine, del RD-Ley 9/2008, de 28 de 

noviembre (vid. documentos número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

 

Por tanto, cumple reintegrar las cantidades no justificadas ex artículo 10.1 del RD-

Ley 9/2008, de 28 de noviembre. Una exégesis correcta de este precepto debe 

tender a interpretar el mismo conforme a sus propias palabras –recuérdese que la 

interpretación literal es la primera, si bien no única, fórmula de interpretación de 

los textos legales por mor del artículo 3.1 del Código Civil–; en este sentido, a 

nadie se le escapa que la falta de realización de la inversión dentro de plazo (id est, 

la falta de justificación) no es de toda la inversión, sino únicamente parcial, puesto 

que el 47,86 % de la obra sí se ha ejecutado en plazo y se ha justificado su 

realización correctamente. 

 

Por consiguiente, esta Dirección General de Cooperación Local no debiera solicitar 

el reintegro íntegro de los importes librados, sino únicamente el reintegro de los 

importes no justificados correctamente. En fin, procede el reintegro de la diferencia 

entre los importes librados (= 56.767,16 euros) y los importes sí justificados a 31 

de diciembre de 2010 (= 38.810,23 euros), incrementándose este principal con el 

correspondiente interés de demora aplicable ex artículo 77.4 de la Ley 47/2003, de 

26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

De conformidad con esta exégesis del artículo 10.1 del RD-Ley 9/2008, de 28 de 

noviembre, en relación con el artículo 7.1 ibídem, procede reintegrar la cantidad de 

17.956,93 euros, más los intereses de demora correspondientes. 
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B. Principio de proporcionalidad y actuación tendente a la satisfacción de los 

compromisos asumidos por el órgano subvencionado. 

 

La petición aquí demandada se encaja, asimismo, en la jurisprudencia más 

moderna del Tribunal Supremo que exige la modulación del reintegro en los 

supuestos de cumplimiento parcial por mor del principio de proporcionalidad y el 

principio de cumplimiento aproximado de modo significativo al cumplimiento total, 

acreditándose por el subvencionado (este Ayuntamiento) una actuación 

inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, id est, la creación 

de puestos de trabajo según la exposición de motivos del Real Decreto – Ley 

9/2008, de 28 de noviembre: 

«[…] Así, el Fondo Estatal de Inversión Local tiene por objeto aumentar la inversión 

pública en el ámbito local mediante la financiación de obras de nueva planificación y 
ejecución inmediata a partir de comienzos del 2009 y que sean competencia de las propias 
entidades locales. En concreto, con esta medida el Gobierno trata de favorecer aquellas 
inversiones que contribuyan a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo 
directamente en la creación de empleo, al tiempo que reforzar la capitalización de los 
municipios. De este modo, la financiación prevista en este fondo extraordinario estará 
dirigida hacia proyectos que conlleven mejoras en las dotaciones municipales de 
infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social. 

Por tanto, la naturaleza de los proyectos que son objeto de esta medida extraordinaria 
comportará el empleo de trabajadores y la movilización de recursos que, en gran medida, 
procederán de los excedentes a que ha dado lugar el ajuste tan brusco en el sector de la 
construcción que nuestra economía está experimentando. Lógicamente, cabe esperar que 
este Fondo favorezca, asimismo, la viabilidad y el empleo de pequeñas y medianas 
empresas que centran sus actividades en áreas anexas a la construcción, como los 
servicios de ingeniería, arquitectura, logística, así como la producción y movilización de 
materiales, maquinaria y equipamiento diverso […]» (sic). 

Demostrativo de la voluntad del Ayuntamiento de satisfacer el espíritu del Real 

Decreto – Ley 9/2008, de 28 de noviembre, es que a fecha 24 de enero de 2011 –

solo 24 días después del dies ad quem para ejecutar las obras según la normativa 

de aplicación– se había certificado obras por importe de 81.750,91 euros (vid. 

documento número 2), importe superior al del proyecto (este importe superior 

queda justificado en la aplicación de un nuevo tipo impositivo del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, y en la aparición de conceptos extraordinarios no inicialmente 

previstos en el proyecto original). Asimismo, según el certificado final de la obra 

presentado por la dirección facultativa de la misma en fecha 7 de marzo de 2011, el 

proyecto debe entenderse ejecutado y la obra finalizada a fecha 31 de enero de 

2011, y la recepción de la obra producida el día 4 de abril de 2011. 

 

Esta jurisprudencia del Alto Tribunal, que resiste –y no soslaya– la interpretación 

que del reintegro parcial realiza este Ayuntamiento, viene recogida en la STS de 28 

de febrero de 1997, con número de recurso 566/1993, de la que fue ponente 

LEDESMA BARTRET, cuyo fundamento jurídico quinto es como sigue: 

 
«Es cierto sin embargo que una jurisprudencia reciente (de la que, entre otras, son 
expresión las sentencias de esta misma Sala de 3 de mayo, 28 de julio y 19 de octubre de 

1996, correspondientes, respectivamente, a los recurso números 7.033/1992, 772/1990 y 
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1.279/1991) ha considerado procedente aplicar el principio de proporcionalidad para 
moderar los efectos de la caducidad en aquellos casos en que se ha producido un 
cumplimiento parcial de los compromisos contraidos, supuestos en los que se ha declarado 
que el reintegro de las subvenciones percibidas no debía ser total sino proporcionado al 
grado de efectivo cumplimiento de aquellas obligaciones. Teniendo presentes tales 
precedentes, la Sala, movida del propósito de establecer criterios objetivos que sirvan para 
clarificar la interpretación de las normas jurídicas aplicables, respondiendo así a exigencias 
ínsitas en los principios de seguridad jurídica e igualdad, considera procedente declarar 
que, como regla general, el incumplimiento (o, con otras palabras, el cumplimiento 

parcial) de tales obligaciones comportará la caducidad de los beneficios y la devolución de 
lo percibido, admitiéndose única y exclusivamente la modulación de tal efecto devolutivo 
solo en aquellos casos en los que el cumplimiento de las obligaciones -en especial, de las 
obligaciones que se refieren a la creación de puestos de trabajo fijo, pues tal es el fin 
principal que la Administración pretende alcanzar por medio del fomento del 
establecimiento de empresas en las Grandes Áreas de Expansión Industrial- se aproxima 
de modo significativo al cumplimiento total, acreditando, además, el subvencionado una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos» (sic). 

 

 

No cumple tener el mismo reproche legal la pura y llana inejecución del proyecto, 

que su ejecución demorada en el tiempo. La Resolución de la Dirección General de 

Cooperación Local equipara estas dos circunstancias, lo que supone una vulneración 

del principio de proporcionalidad en los términos interpretados por el Tribunal 

Supremo –obsérvese, además, que tanto el supuesto de hecho de la sentencia 

meritada como el que hoy nos atañe responden a la misma causa pública: la 

creación de empleo–. 

 

 

En suma, la petición de este Ayuntamiento consiste, de conformidad con lo 

expuesto y motivado supra, en la anulación parcial de la Resolución de 14 de 

febrero de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local, por vulneración de  

los artículos 7.1 y 10.1 del Real Decreto – Ley 9/2008, de 28 de noviembre, y por 

contradicción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de reintegros 

parciales de subvenciones, ex artículo 63.1 LRJAPyPAC, manteniéndose la 

procedencia de la resolución que parcialmente se combate aquí, en aquello que 

hace referencia al reintegro de la cantidad de 17.956,93 euros de principal, 

incrementado en los intereses de demora correspondientes. 

 

 

SEGUNDO.- Solicitar el fraccionamiento del reintegro de la cantidad de 17.956,93 

euros de principal, incrementado en los intereses de demora correspondientes, en 

cinco (5) mensualidades iguales, liquidándose mediante compensación de las 

cantidades a favor del Ayuntamiento de Benavent de Segrià derivadas de la 

participación en los tributos del Estado de los meses de mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre del ejercicio 2011, ex artículos 65 y 74 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, artículos 46 y 60 del Real Decreto 939/2005, de 29 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, artículo 109 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 

Disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
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locales, eximiéndose a este Ayuntamiento de Benavent de Segrià de la presentación 

de fianza ex artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. 

 

Identificación de la deuda a aplazar y compensar: 

 

- Concepto: reintegro parcial del libramiento de recursos para el proyecto “Proyecto 

de urbanización del entorno de la guardería municipal”, del Ayuntamiento de 

Benavent de Segrià (expediente FEIL/2009, número 28891). 

 

- Importe: 17.956,93 euros, más intereses de demora. 

 

- Aplazamiento: cinco (5) mensualidades iguales en los meses de mayo, junio, 

julio, agosto y septiembre del año 2011. 

 

- Compensación: a cargo de la participación en los tributos del Estado del 

Ayuntamiento de Benavent de Segrià de los meses citados supra. 

 

- Garantía: exención ex artículo 173.2 TRLHL. 

 

- Período voluntario: 22 de febrero de 2011 (dies a quo) a 5 de abril de 2011 (dies 

ad quem). 

 

 

TERCERO.- Solicitar, en caso que no es estime lo pedido en el apartado primero de 

este Decreto, el fraccionamiento del reintegro de la cantidad de 56.767,16 euros, 

más el intereses de demora, en doce (12) mensualidades iguales, liquidándose 

mediante compensación de las cantidades a favor del Ayuntamiento de Benavent de 

Segrià derivadas de la participación en los tributos del Estado de los meses de 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 

2011, y enero, febrero, marzo y abril del ejercicio 2012, eximiéndose a este 

Ayuntamiento de Benavent de Segrià de la presentación de fianza ex artículo 173.2 

TRLHL. 

 

Identificación de la deuda a aplazar y compensar: 

 

- Concepto: reintegro íntegro del libramiento de recursos para el proyecto “Proyecto 

de urbanización del entorno de la guardería municipal”, del Ayuntamiento de 

Benavent de Segrià (expediente FEIL/2009, número 28891). 

 

- Importe: 56.767,16 euros, más intereses de demora. 

 

- Aplazamiento: doce (12) mensualidades iguales en los meses de mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, y enero, 

febrero, marzo y abril de 2012. 
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- Compensación: a cargo de la participación en los tributos del Estado del 

Ayuntamiento de Benavent de Segrià de los meses citados supra. 

 

- Garantía: exención ex artículo 173.2 TRLHL. 

 

- Período voluntario: 22 de febrero de 2011 (dies a quo) a 5 de abril de 2011 (dies 

ad quem). 

 

 

CUARTO.- Ordenar a la Secretaría del Ayuntamiento de Benavent de Segrià que 

notifique este Decreto a la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de 

Política Territorial y Administración Pública, del Gobierno de España, procediendo a 

la interposición del presente requerimiento de anulación parcial de la Resolución de 

14 de febrero de 2011, y adjuntando todos los documentos adicionales anexados al 

presente. 

 

 

QUINTO.- Someter este Decreto a la ratificación del Pleno del Ayuntamiento de 

Benavent de Segrià ex artículo 21.1.k) LRBRL, motivándose la urgencia del mismo 

en la necesidad de interponer el presente requerimiento en el plazo más breve 

posible, ya que las disponibilidades de tesorería de este Ayuntamiento no permiten 

hacer frente a la deuda exigida». 

 

 

3.2. Ratificació, si s’escau del Decret d’Alcaldia número 215/2011, de 22 d’agost de 

2011. 

 

De conformitat amb l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 

es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, 

de PPC, i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 215/2011, de 22 d’agost de 2011, 

del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 215/2011. 

Expedient municipal número 27/2011. 

Data: 22 d’agost de 2011. 

 

Antecedents. 

En data 12 de juliol de 2011, amb número 1360, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la Direcció 
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General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, del tenor literal següent: «En relació 

amb els expedients de delimitació del vostre terme municipal amb els municipis 

limítrofs que s’estan tramitant en el marc de l’elaboració del mapa Municipal de 

Catalunya, us informo que per poder prosseguir-ne la tramitació […], una vegada 

constituïts els nous consistoris resultants de les darreres eleccions locals, cal que 

ratifiqueu, i si s’escau designeu de nou, els representants de la vostra comissió 

municipal de delimitació […]» (sic). 

 

Fonaments jurídics. 

Article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 

constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 

descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, que és del tenor literal 

següent: 

 
Si durant la tramitació de l'expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori 
degut a un procés d'eleccions municipals, s'ha de ratificar la comissió de delimitació 

territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal per decret 
d'alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel ple, d'acord amb el que 
estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s'han de comunicar al Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en el termini de quinze dies a comptar de 
l'endemà de la seva aprovació. 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Nomenar com a membres de la comissió de delimitació municipal de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià relativa als expedients de delimitació de 

termes municipals que aquest municipi està tramitant amb els municipis limítrofs 

en el marc de l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, els següents: 

 

- Il·lm. Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Alcaldessa. 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor. 

- Sr. Manuel Català Ros, Regidor. 

- Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor, o persona que es subrogui en 

aquest càrrec. 

- Sr. Arnau Ricart Real, Arquitecte municipal, o persona que es subrogui en aquest 

càrrec. 

 

Segon.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta resolució a la seva ratificació pel Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la propera sessió que es celebri. 

 

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

notifiqui aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local, del 

Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de 

Catalunya, i als municipis limítrofs de Benavent de Segrià, un cop s’hagi ratificat pel 

Ple de l’Ajuntament, adjuntant certificació de l’acord plenari. 
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Quart.- Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià». 

 

Segon.- Substituir al Sr. Manuel Català Ros (Regidor) pel Sr. Raúl Sales Pujol 

(Regidor), de manera que els membres de la comissió de delimitació municipal de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià seran els següents: 

 

- Il·lm. Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Alcaldessa. 

- Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor. 

- Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor. 

- Sr. Antonio Ropero Vilaró, Secretari Interventor, o persona que es subrogui 

en aquest càrrec. 

- Sr. Arnau Ricart Real, Arquitecte municipal, o persona que es subrogui en 

aquest càrrec. 

 

 

4. Expedient HISENDA-03/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la 

modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès les necessitats de racionalitzar, reestructurar i reordenar el règim de personal 

al servei de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per adequar-ho a la legalitat i a 

les necessitats de funcionament d’aquest ens. 

 

De conformitat amb l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de 

l’empleat públic, l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els 

articles 25 a 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, l’Alcaldia, proposa al Ple, i 

aquest aprova per 5 vots a favor del grup polític municipal de PM i del PPC, i 4 vots 

en contra del grup polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal i la relació de 

llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a l’exercici 2011, en els 

termes que consten com Annex I a aquesta proposta, que resta a l’expedient. 

 

Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla 

de personal i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a 

tràmit d’informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant la 

publicació d’anunci d’aquest acord en extracte al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al taulell d’edictes de 

l’Ajuntament, perquè qualsevol persona pugui presentar les al·legacions i/o 

reclamacions que consideri adients. 
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Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

diligenciï la plantilla de personal i la relació de llocs de treball modificades, 

aprovades inicialment. 

 

 

5. Expedient 33/2010.- Aprovació i ratificació, si s’escau, de l’addendum al 

conveni de cessió de l’ús de la parcel·la 31, del polígon 2, a favor de 

Vodafone España, S.A.U. 

 

En data 19 de gener de 2011, es va aprovar definitivament el conveni de cessió de 

l’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 data 19 de gener de 2011, es va signat el meritat contracte entre l’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la representació de Vodafone España, S.A.U. 

 

En data 17 d’agost de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la 

representació de Vodafone España, S.A.U. van signar un addendum al conveni de 

cessió de l’ús de data 19 de gener de 2011, consistent aquesta innovació en 

l’addició de les despeses de consum elèctric valorades en 600,00 euros/anuals, fins 

que Vodafone España, S.A.U. obtingui consum elèctric independent, moment en 

que regirà el conveni original de 19 de gener de 2011. Per tant, el contingut de 

l’addendum té per objecte regular el règim transitori des de l’inici dels treballs 

d’instal·lació, prèvia obtenció de les llicències corresponents, fins a la instal·lació 

d’un comptador propi per part de Vodafone España, S.A.U., en allò que fa 

referència al subministrament elèctric. 

 

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 la teoria del contrarius actus segons la qual per innovar un acte previ 

es requereix un acte de la mateixa naturalesa jurídica, l’Alcaldia proposa al Ple, i 

aquest aprova per 8 vots a favor del grup polític municipal de PM i de CiU, i 1 vot 

en contra del grup polític municipal del PPC, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar i ratificar l’addendum signat per l’Alcaldia de l’Ajuntament en 

data 17 d’agost de 2011, al conveni de cessió de l’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, de data 

19 de gener de 2011, en els termes que resten a l’expedient. 

 

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

diligenciï l’addendum de data 17 d’agost de 2011, aprovat i ratificat mitjançant 

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

notifiqui aquest acord a la mercantil interessada, adjuntant còpia confrontada de 

l’addendum degudament diligenciat. 

 

 

6. Expedient 35/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del programa 

d’actuació de la urbanització La Clamor de Benavent de Segrià, de data 

juny de 2011. 

 

En data 21 de juliol de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

aprovar el text del conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià i els propietaris de “La Clamor” (sic), mitjançant el qual s’establia un 

sistema d’actuació de compensació per cooperació. 

 

En data 11 de maig de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

mitjançant el Decret d’Alcaldia número 130/2011, va denegar l’aprovació inicial del 

Pla de millora urbana de l’àmbit de la urbanització La Clamor, de Benavent de 

Segrià, i va denegar l’aprovació inicial dels estatuts i de les bases de la Junta de 

compensació del polígon d’actuació del PA1 del Pla de millora urbana de la 

urbanització La Clamor, amb la següent motivació: «l’aprovació de planejament 

derivat [i dels instruments de gestió urbanísitca] inclòs dintre de l’àmbit d’aplicació 

de la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 

dèficit urbanístic, o que prevegi la utilització d’alguna de les seves especificitats –en 

aquest cas, l’article 7.6– requereix l’aprovació prèvia del programa d’adequació de 

conformitat amb els articles 12 i 13 de la Llei 3/2009, de 10 de març, de manera 

que no és escaient en aquest sentit el conveni aprovat inicialment pel Ple en data 

29 de setembre de 2009 i definitivament en data 21 de juliol de 2010, ja que 

preveu un sistema d’actuació diferent al previst en els instruments de planejament i 

de gestió urbanística presentats en data 2 de febrer de 2011, tenint en compte que 

el programa d’adequació és el document escaient per valorar la procedència de 

l’aplicació al supòsit de fet de la Llei 3/2009, de 10 de març, i concretament, del 

seu article 7.6» (sic). 

 

En data 23 de juny de 2011, amb número 1286, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit (qualificat de recurs de 

reposició contra el Decret d’Alcaldia número 130/2011) presentat pel Sr. Ramon 

Serra Romero, del tenor literal següent en la part que interessa a la competència 

d’aquest Ple: «[…] b) Pel que fa al document relatiu al text del conveni urbanístic 

aprovat definitivament, es proposa deixar-lo sense efecte o modificar-lo 

parcialment, en el sentit que la modalitat d’actuació ha de ser la de compensació 

bàsica enlloc de la de cooperació, en concordança amb el document del pla de 

millora urbana i els estatuts i bases d’actuació de compensació bàsica. Cal fer 

constar que s’ha detectat una errada material en la clàusula setena de l’esmentat 

conveni, relativa a la data del projecte de reparcel·lació i del projecte 

d’urbanització, en el sentit que on diu febrer 2011, ha de dir febrer 2012. c) 

Malgrat no és requisit necessari per a l’aprovació del pla de millora urbana i els 
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estatus i bases d’actuació, s’adjunta el programa d’adequació actualitzat a data del 

dia d’avui» (sic). 

 

De conformitat amb la Disposició transitòria dotzena del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, 

els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 12.2 de la Llei 3/2009, de 

10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor del grup polític 

municipal de PM i del PPC, i 4 abstencions substancials del grup polític municipal de 

CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Deixar sense efectes el conveni urbanístic a subscriure entre l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià i els propietaris de “La Clamor”, aprovat definitivament pel 

Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 21 de juliol de 2010, de 

conformitat amb l’apartat b) de l’escrit presentat pel Sr. Ramón Serra Romero 

(President de la Comunitat de propietaris de la Urbanització La Clamor) en data 23 

de juny de 2011 (registre d’entrada 1286). 

 

Segon.- Aprovar inicialment el programa d’actuació de la urbanització La Clamor 

de Benavent de Segrià, de data juny de 2011. 

 

Tercer.- Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial del programa d’actuació de la 

urbanització a tràmit d’audiència de les persones interessades, per un termini de 10 

dies hàbils, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la notificació 

corresponent, perquè puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que 

estimin adients. 

 

En cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació, o en cas que tots els 

interessats renunciïn a aquest tràmit d’audiència abans de la finalització del seu 

termini ex article 84.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, sense 

presentar al·legacions i/o reclamacions, es considerarà aprovat definitivament el 

programa d’actuació de la urbanització La Clamor de Benavent de Segrià, de data 

juny de 2011, sense necessitat de posterior acord plenari. 

 

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

diligenciï el programa d’actuació de la urbanització La Clamor de Benavent de 

Segrià, de data juny de 2011, aprovat inicialment mitjançant aquest acord, i si 

s’escau, el que s’aprovi definitivament. 

 

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

notifiqui aquest acord als interessats. 
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7. Expedient 49/2011.- Aprovació, si s’escau, definitiva de la disposició 

administrativa de caràcter general de regulació de fitxers que contenen 

dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 14 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la 

seva sessió extraordinària número 11/2011, va aprovar –a reserva de l’aprovació 

de l’acta en la propera sessió ordinària que es celebri ex article 206 ROF– 

inicialment la disposició administrativa de caràcter general de regulació de fitxers 

que contenen dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 18 de juliol de 2011 i 23 de juliol de 2011, respectivament, es va incoar un 

tràmit d’informació pública de l’acord meritat, mitjançant anunci publicat al taulell 

d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 105. 

La Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha certificat la no presentació 

de cap al·legació i/o reclamació a l’efecte. 

 

En data 1 d’agost de 2011, amb número 1457, va tenir entrada al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià l’informe sobre el projecte de disposició 

general de regulació de fitxers que contenen dades de caràcter personal de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià evacuat per la Directora de l’Autoritat Catalana 

de Protecció de Dades, datat el dia 29 de juliol de 2011; en la seva conclusió 

aquest informe és com segueix: «[…] Examinat el Projecte de disposició 

administrativa de caràcter general de regulació de fitxers que contenen dades de 

caràcter personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, es considera adequat a 

les previsions establertes a la corresponent normativa sobre protecció de dades de 

caràcter personal, sens perjudici de les consideracions fetes en aquest informe» 

(sic). 

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal, especialment el seu article 20, el Reial Decret 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal, especialment els seus articles 52 a 54, la Instrucción 

1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre 

el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de 

cámaras o videocámaras, la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, de l’Agència 

Catalana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter personal 

mitjançant càmeres amb fins de videovigilància, la Recomanació 1/2011, de 8 de 

març, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la creació, modificació i 

supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, i els articles 

22.1.q) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, i l’informe de 29 de juliol de 2011 de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del grup polític 

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

 

ACORD 
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Primer.- Assumir l’informe de 29 de juliol de 2011 evacuat per la Directora de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i aprovar definitivament la disposició 

administrativa de caràcter general de regulació de fitxers que contenen dades de 

caràcter personal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que inclou els següents 

articles: 

 

Article 1.- Creació de fitxers. 

 

Es creen els fitxers de dades de caràcter personal que es recullen a l’Annex 

d’aquest acord i que són els següents: 

 

1.- Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

2.- Registre de factures de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

3.- Registre municipal d’interessos. 

4.- Dades del Regidor/a de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

5.- Registre d’unions estables de parella. 

6.- Padró municipal d’habitants. 

7.- Confecció de nòmines. 

8.- Llicències i comunicacions prèvies urbanístiques i ambientals. 

9.- Registre municipal d’entitats veïnals. 

10.- Tercers creditors de l’Ajuntament. 

11.- Domiciliacions bancàries de deutors de l’Ajuntament. 

12.- Usuaris del servei de cementiri municipal (nínxols). 

13.- Usuaris del servei municipal d’escombraries. 

14.- Usuaris del servei d’abastament d’aigua i clavegueram. 

15.- Usuaris de la llar d’infants municipal, “Llibre de matriculacions”. 

16.- Vídeo vigilància. 

 

Article 2.- Regulació del fitxers. 

 

D’acord amb l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, i l’article 54 del Reial Decret 1720/2007, 

de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

es regulen els fitxers descrits a l’annex d’aquest acord i se n’estableix la 

denominació, així com la descripció de la seva finalitat i usos previstos; les 

persones o col·lectius sobre els quals s’obtenen les dades; el procediment de 

recollida de les dades i la seva procedència; l’estructura bàsica del fitxer mitjançant 

la descripció detallada dels tipus de dades personals que s’inclouen i el sistema de 

tractament que s’utilitzarà; les comunicacions de dades, indicant-ne els destinataris 

i, si s’escau, les transferències de dades a països tercers, amb indicació d’aquest 

països; l’òrgan responsable del fitxer; els serveis o unitats davant les quals es 

poden exercir els corresponents drets i, finalment, els nivells de seguretat que 

resultin aplicables. 

 

Article 3.- Supressió de fitxers. 
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1. Se suprimeixen els fitxers de dades de caràcter personal següents: 

 

A. NOMINA FIC. 

B. PADHABIT FIC. 

C. PXXDCE DBF. 

D. TASAS/GECONTR FIC. 

 

2. Les dades de caràcter personal incloses al fitxer “NOMINA FIC” passaran a 

formar part del fitxer “Confecció de nòmines”. 

 

3. Les dades de caràcter personal incloses al fitxer “PADHABIT FIC” passaran a 

formar part del fitxer “Padró municipal d’habitants”. 

 

4. Les dades de caràcter personal incloses al fitxer “PXXDCE DBF” passaran a 

formar part respectivament dels fitxers “Tercers creditors de l’Ajuntament” i 

“Domiciliacions bancàries de deutors de l’Ajuntament”. 

 

5. Les dades de caràcter personal incloses al fitxer “TASAS/GECONTR FIC” passaran 

a formar part respectivament dels fitxers “Usuaris del servei de cementiri municipal 

(nínxols)” i “Usuaris del servei municipal d’escombraries”. 

 

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

diligenciï els fitxers de dades de caràcter personal aprovats definitivament 

mitjançant el present acord i diligenciï aquest acord incloent el seu Annex. 

 

Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, incloent 

l’Annex al que fa referència l’article 1 (Creació de fitxers) de l’apartat primer 

d’aquest acord plenari. 

 

Quart.- Un cop publicat aquest acord al BOP, procedir a la inscripció dels fitxers 

meritats en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya, el qual depèn de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, de la creació dels fitxers relacionats a 

l’article 1 i el seu annex d’aquest acord plenari, i procedir a la supressió dels fitxers 

relacionats en l’article 3 d’aquest acord plenari, del Registro General de Protección 

de Datos, integrat en la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

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

certifiqui el present acord per completar l’expedient, i ordenar a la Secretaria de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquest acord a l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades i a la Agencia Española de Protección de Datos, 

incloent còpia confrontada de l’annex al que fa referència l’article 1 (Creació de 

fitxers) de l’apartat primer d’aquest acord plenari, un cop s’hagi publicat aquest 

acord al BOP. 

 

 

8. Expedient 50/2011.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració 

interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut 
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i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’actualització 

d’infraestructures sanitàries al municipi de Benavent de Segrià”. 

 

En data 18 de juliol de 2011, amb número 1387, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel Director de 

l’Àrea d’Assistència i Cooperació Municipal, de la Diputació de Lleida, del tenor 

literal següent: «Adjunt us trametem còpia original de: “Conveni de col·laboració 

interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la Salut i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. Per tal que en disposeu al vostre ajuntament» 

(sic). 

 

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, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del grup 

polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el “Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació 

de Lleida, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi de Benavent de Segrià”, de 

juny de 2011. 

 

Segon.- Facultar a la Il·lm. Sra. Alcaldessa perquè procedeixi a realitzar les 

actuacions escaients per l’eficàcia i signatura del conveni aprovat. 

 

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

diligenciï el conveni aprovat. 

 

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

notifiqui aquest acord a la Diputació de Lleida, al Servei Català de la Salut, i a la 

Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

9. Expedient 52/2011.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del curs 

2010/2011 de la concessió del servei municipal de llar d’infants i 

aprovació, si s’escau, de la revisió de preus del contracte administratiu de 

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

de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, per al curs 

2011/2012. 

 

En data 22 d’agost de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 214/2011, mitjançant el qual es resolt el 

següent en el seu apartat primer: «Prorrogar –com a segona anualitat– el contracte 

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

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, signat en data 
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25 de febrer de 2011, entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la Sra. Belén 

Rubinat Arqué, amb efectes d’1 de setembre de 2011 a 31 d’agost de 2012» (sic). 

 

En data 22 d’agost de 2011, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 214/2011, mitjançant el qual es resolt el 

següent en el seu apartat tercer: «Aprovar el llibre de matriculacions per al curs 

2011/2012, amb un total de 30 infants matriculats, en els termes que consten com 

Annex I a aquest Decret d’Alcaldia» (sic). 

 

En data 2 de setembre de 2011, amb número 1652, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la Sra. Belén 

Rubinat Arqué, del tenor literal següent: «[…] Que en data 31 d’agost de 2011 s’ha 

extingit el contracte de Treball que havíem subscrit amb la Sra. Marta Sanmartín 

Bermúdez. Que ha estat satisfeta una indemnització per aquest motiu de […] 

(#5.044,85#€). Per tot això, SOL·LICITA Primer.- Sigui reemborsada aquesta 

quantitat a la concessionària» (sic). Amb l’escrit adjunta document sobre 

l’acomiadament i sobre la liquidació de la indemnització. 

 

En data 2 de setembre de 2011, amb número 1653, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la Sra. Belén 

Rubinat Arqué, del tenor literal següent: «[…] Que presenta proposta de revisió de 

preus d’acord a l’article 16.2 del “Plec de Clàusules d’Explotació i de Prescripcions 

Tècniques […]”, Per tot això, SOL·LICITA Primer.- S’apliqui l’augment de l’IPC de 

Catalunya fins al màxim del 85%. Segon.- Es satisfaci l’import corresponent a dos 

usuaris més al servei de menjador, import que ascendeix a 192,74€» (sic). 

 

De conformitat amb les clàusules tercera i sisena del Contracte administratiu de 

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

Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, de data 25 de febrer de 2011, les 

clàusules 6.1.e) i 16 del 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, i 

els articles 77, 78 i 258 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 

Sector Públic, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del grup 

polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar (autoritzar, disposar i reconèixer) una indemnització a favor de la 

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

Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió –Sra. Belén Rubinat Arqué–, per 

import de 5.044,85 euros, en concepte de restabliment de l’equilibri econòmic de la 

concessió durant el primer any d’exercici (1 de març de 2011 a 31 d’agost de 

2011), trencat com a conseqüència de l’obligació imposada en la clàusula 17.1.c) 

del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques, tenint en compte que 

la proposició econòmica no havia d’incorporar aquesta despesa eventual ex clàusula 

4.4 del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques. 
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Ordenar el pagament de l’esmentada quantitat amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 3-227,99 Concessió servei de llar d’infants. 

 

Segon.- Aprovar la revisió de preus del contracte administratiu de gestió del servei 

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

la modalitat de concessió, de data 25 de febrer de 2011, per al període comprés 

entre el dia 1 de setembre de 2011 a 31 d’agost de 2012, tots dos inclosos, per 

import de 8.597,15 euros/mensuals (= 103.165,80 euros/anuals), de conformitat 

amb els següents extrems: 

 
Concepte Import (€) 

(+) Preu original del contracte, curs 2010/2011, en mesos 8.200,91 

(+) Revisió de preus IPC/juny 2011 (85,00% de 3,30) = 2,805*, en mesos 230,04 

(+) Modificació contracte increment usuari servei menjador habitual, manteniment equilibri econòmic**, en mesos 166,20 

(=) Retribució mensual 8.597,15 

(=) Retribució anual 103.165,80 
* Font: http://www20.gencat.cat/docs/economia/ecocat/documents/IPC%20juny2011.pdf 
** 2 (usuaris) x 19,8333 (mitjana de dies de prestació mensual del servei –dies total de prestació del servei d’1 de setembre de 2011 a 31 

d’agost de 2012 = 238 dies) x 4,19 (taxa/dia/usuari). 

 

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

notifiqui aquest acord a la interessada. 

 

 

10. Expedient 53/2011.- Aprovació, si s’escau, de la comunicació a 

l’Administració tributària del canvi de domicili fiscal de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

L’article 33 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determina que s’entén per 

capital del municipi el nucli de població on té la seu l’Ajuntament. En el mateix 

sentit, l’article 8 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la 

denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, preveu que la 

capital del municipi és el nucli de població on té la seu l'Ajuntament, la qual figura 

inscrita en el Registre d'ens locals de Catalunya. 

 

En data 3 d’agost de 2011, amb número 1468, va tenir entrada al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit de la Subdirecció General 

d’Assistència Jurídica i Règim Local, de la Direcció General d’Administració Local, 

del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de 

Catalunya, del tenor literal següent: «d’acord amb la vostra sol·licitud del 

proppassat 22 de juliol, li trameto, adjunt, un certificat amb les dades que figuren 

en el Registre d’ens locals de Catalunya relatives al municipi de Benavent de 

Segrià». 

 

En aquest certificat de data 27 de juliol de 2011 consta com a nom de la capital 

d’aquest municipi el de Benavent de Segrià, i com adreça del mateix la Plaça de 

l’Ajuntament, 1, 25132, Benavent de Segrià. Per tant, la capital d’aquest municipi 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/ecocat/documents/IPC%20juny2011.pdf


 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

és Benavent de Segrià, i la seu de l’Ajuntament està ubicada a la Plaça de 

l’Ajuntament, 1, 25132, Benavent de Segrià. 

 

Per contra, la targeta d’identificació fiscal de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

emesa per la Dirección General de Informática Tributaria, del Ministerio de 

Economía y Hacienda, del Gobierno de España, defineix com a domicili social 

d’aquest ens el Carrer Escoles, 10, 25132. 

 

Existeix, per tant, una contradicció entre la seu de l’Ajuntament inscrita al Registre 

d’ens locals de Catalunya i el domicili fiscal de la targeta d’identificació fiscal, tenint 

que prevaldre el primer perquè es correspon amb la realitat, i procedeix, en 

conclusió, modificar el domicili fiscal previst a la targeta d’identificació fiscal 

d’aquest ens. 

 

De conformitat amb l’article 48 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària, els articles 10 i 17 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual 

s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i 

inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments 

d’aplicació dels tributs, i l’Ordre EHA/1274/2007, de 26 d’abril, per la qual 

s’aproven els models 036 de Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens 

d’empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d’alta, 

modificació i baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors, modificada 

per  l’Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s’aprova el model 030 

de Declaració censal d’alta al Cens d’obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació 

de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determina el lloc i 

la forma de presentació dels mateixos i es modifica l’Ordre EHA/1274/2007, de 26 

d’abril, per la qual s’aproven els models 036 de Declaració censal d’alta, modificació 

i baixa en el Cens d’empresaris professionals i retenidors i 037 Declaració censal 

simplificada d’alta, modificació i baixa en el Cens d’empresaris, professionals i 

retenidors, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del grup 

polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Comunicar a l’Administració tributària el canvi de domicili fiscal de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià (codi d’identificació P2506300I), essent el 

següent que es correspon amb la realitat i amb la seu de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià que consta al Registre d’ens locals de Catalunya: 

 

Plaça de l’Ajuntament, 1, 25132, Benavent de Segrià 

 

Segon.- Facultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià perquè realitzi 

els tràmits adients per donar eficàcia al present acord, i en particular per presentar 

a la Delegació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària a Lleida el model 036 

de Declaració censal d’alta, modificació i baixa en els Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors, degudament complimentat, i adjuntant la següent 

documentació: 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 

− Model 036, degudament complimentat. 

− Còpia confrontada per la Secretaria de la targeta d’identificació fiscal. 

− Còpia confrontada per la Secretaria del certificat del Registre d’ens locals de 

Catalunya, de data 27 de juliol de 2011. 

− Certificat evacuat per la Secretaria d’aquest acord plenari. 

− Certificat evacuat per la Secretaria del nomenament d’Alcaldessa. 

− Fotocòpia confrontada per la Secretaria del DNI de l’Alcaldessa. 

− Anunci publicat al DOGC i al BOP de Lleida del present acord plenari. 

 

Tercer.- Publicar aquest acord en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i al taulell d’edictes de 

l’Ajuntament, per al seu general coneixement. 

 

 

11. Expedient 54/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació de 

l’article 8 de l’Ordenança Fiscal número 1 de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

 

Apartat retirat per l’Alcaldia – Presidència del Ple de l’ordre del dia ex article 91.3 

ROF. 

 

 

12. Expedient 55/2011.- Acceptar, si s’escau, la subvenció atorgada per la 

Resolució de la Consellera del Departament d’Ensenyament, de la 

Generalitat de Catalunya, de 20 de juliol de 2011, per l’escolarització en 

llars d’infants de titularitat municipal corresponents al curs escolar 

2010/2011. 

 

En data 28 de juliol de 2011, amb número 1444, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià notificació de la Resolució de la 

Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011, per la qual s’atorguen 

subvencions per import fins a 50.000,00 euros a determinades corporacions locals 

titulars de llars d’infants per al curs 2010-2011, de conformitat amb la qual l’import 

atorgat a aquest Ajuntament per a la llar d’infants de Benavent de Segrià 

(25008418) és de 32.500,00 euros. 

 

De conformitat amb l’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del 

grup polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar la subvenció de 32.500,00 euros, o quantitat superior que 

s’ampliï en funció de les disponibilitats pressupostàries, atorgada per la Resolució 

de la Consellera del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, 

de 20 de juliol de 2011, per la següent activitat subvencionada: escolarització en 
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llars d’infants de titularitat municipal corresponent al curs escolar 2010/2011, 

destinada a minorar les quotes pel servei d’ensenyament. 

 

Segon.- Requerir a l’Alcaldia i a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià que realitzi els tràmits adients per justificar la subvenció meritada. 

 

 

13. Expedient 56/2011.- Acceptar, si s’escau, la subvenció atorgada per la 

Resolució de la Consellera del Departament d’Ensenyament, de la 

Generalitat de Catalunya, de 20 de juliol de 2011, pel sosteniment de la 

despesa corrent ocasionada per les despeses de personal docent i les 

despeses de funcionament de les escoles de música i/o dansa. 

 

En data 29 de juliol de 2011, amb número 1451, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià notificació de la Resolució de la 

Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011, per la qual s’atorguen 

subvencions per import fins a 50.000,00 euros a determinades corporacions locals 

titulars d’escoles de música i dansa per al curs 2010-2011,  de conformitat amb la 

qual l’import atorgat a aquest Ajuntament per a l’escola de música de Benavent de 

Segrià és de 6.000,00 euros. 

 

De conformitat amb l’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 

de Subvencions, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del 

grup polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar la subvenció de 6.000,00 euros, o quantitat superior que 

s’ampliï en funció de les disponibilitats pressupostàries, atorgada per la Resolució 

de la Consellera del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, 

de 20 de juliol de 2011, per la següent activitat subvencionada: escolarització en 

escoles de música de titularitat municipal corresponent al curs escolar 2010/2011, 

destinada a col·laborar en el sosteniment de la despesa corrent ocasionada per les 

despeses de personal docent i les despeses de funcionament de les escoles de 

música i/o dansa. 

 

Segon.- Requerir a l’Alcaldia i a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià que realitzi els tràmits adients per justificar la subvenció meritada. 

 

 

14. Informes d’Alcaldia. 

 

14.1. L’Alcaldia informa de dos millores que s’han de fer a l’escola (arranjament del 

pati –sauló–, i pintar els passadissos), atès que el seu manteniment correspon a 

l’Ajuntament. 
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15. Assumptes d’urgència. 

 

15.1. Sol·licitud, si s’escau, de subvenció a través del Programa operatiu FEDER 

Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més. 

 

En data juliol i agost de 2011 s’ha confeccionat pel Sr. Juando Pérez Amador, 

politòleg col·legiat número 2062, a instància d’aquest Ajuntament de Benavent de 

Segrià la memòria valorada del projecte Benavent, mirant cap al futur – Projecte 

d’intervenció integral a Benavent de Segrià, als efectes de concorre amb aquest 

document al programa de subvencions Viure al Poble Més. 

 

De conformitat amb l’Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les 

bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de dret 

de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 

2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s’obre la 

convocatòria per presentar sol·licituds (DOGC número 5931, de 29 de juliol de 

2011), l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 82.3 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, i l’apartat 2.4 del 

règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament en data 23 de juny de 2011, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova 

per 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Apreciar la urgència de l’assumpte, de conformitat amb la següent 

motivació: el document tècnic definitiu no ha estat en poder de la Secretaria de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià fins al dia 7 de setembre de 2011, essent 

necessari incloure’l a l’ordre del dia d’aquesta sessió atès que el termini de 

presentació de sol·licituds finalitza el dia 20 de setembre de 2011. 

 

Segon.- Aprovar el document rubricat “Memòria valorada Benavent, mirant cap al 

futur – Projecte d’intervenció integral a Benavent de Segrià, en els termes que 

resten a l’expedient, sol·licitant amb aquest projecte una subvenció per import de 

443.245,63 euros (el 64,98 % del total del pressupost que ascendeix a 682.137,63 

euros), a través del Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, 

mitjançant el programa Viure al Poble Més regulat per l’Ordre GRI/177/2011, de 22 

de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de 

municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de 

cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa 

Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds. 

 

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

diligenciï el document rubricat “Memòria valorada Benavent, mirant cap al futur – 

Projecte d’intervenció integral a Benavent de Segrià” aprovat mitjançant aquest 

acord. 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 

Quart.- Facultar a l’Alcaldia i a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a que realitzi les actuacions escaients per donar eficàcia al present acord. 

 

 

15.2. Aprovació, si s’escau, del Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – 

Manual d’actuació per a nevades. 

 

Atès l’Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a 

l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció 

civil i per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, i s’obre la 

convocatòria per a l’any 2010 (DOGC número 5650, de 15 de juny de 2010). 

 

Atès la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, d’atorgament de subvencions 

adreçades a ens locals per a l’adquisició d’equipament per a la creació 

d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l’elaboració, la revisió i la 

implantació de plans de protecció civil (DOGC número 5777, de 17 de desembre de 

2010), mitjançant la qual s’atorga a l’Ajuntament de Benavent de Segrià una 

subvenció de 1.255,00 euros per elaboració i revisió pla. 

 

Atès l’Ordre INT/46/2011, de 24 de març, d’ampliació del termini de justificació de 

les subvencions atorgades mitjançant la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de 

desembre, previst en l’Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, per la qual s’aproven les 

bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a 

l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció 

civil i per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, i s’obre la 

convocatòria per a l’any 2010 (DOGC número 5850, d’1 d’abril de 2011), 

mitjançant la qual s’amplia fins al dia 17 de setembre de 2011 el termini de 

justificació de la subvenció. 

 

Atès el Pla de protecció civil de Benavent de Segrià – Manual d’actuació per a 

nevades elaborat, a càrrec d’aquest Ajuntament, pel Consell Comarcal del Segrià, 

presentat en aquest Ajuntament en data 8 de setembre de 2011. 

 

De conformitat amb els articles 47 i 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 

protecció civil de Catalunya, el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova 

l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció 

civil municipals, i l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 

82.3 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, i 

l’apartat 2.4 del règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple 

aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 23 de juny de 2011, l’Alcaldia proposa al 

Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC, i 

de CiU, el següent: 
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ACORD 

 

Primer.- Apreciar la urgència de l’assumpte, de conformitat amb la següent 

motivació: el document Pla de protecció civil de Benavent de Segrià – Manual 

d’actuació per a nevades no ha estat en poder de la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià fins al dia 8 de setembre de 2011, essent necessari incloure’l a 

l’ordre del dia d’aquesta sessió atès que el termini de justificació de la subvenció 

meritada finalitza el dia 17 de setembre de 2011. 

 

Segon.- Aprovar el Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – Manual 

d’actuació per nevades, en els termes que resten a l’expedient. 

 

Tercer.- Trametre als Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Interior, de 

la Generalitat de Catalunya, quatre exemplars d’aquest Pla per la seva homologació 

per part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

 

Quart.- Acceptar la subvenció atorgada per la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de 

desembre, d’atorgament de subvencions adreçades a ens locals per a l’adquisició 

d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a 

l’elaboració, la revisió i la implantació de plans de protecció civil (DOGC número 

5777, de 17 de desembre de 2010), mitjançant la qual s’atorga a l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià una subvenció de 1.255,00 euros per elaboració i revisió de 

pla. 

 

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

diligenciï les diferents còpies del Pla de Protecció Civil de Benavent de Segrià – 

Manual d’actuació per nevades, i notifiqui aquest acord als Serveis Territorials a 

Lleida, del Departament d’Interior, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant les 4 

còpies diligenciades. 

 

Sisè.- Ordenar a l’Alcaldia i la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

que realitzin les actuacions adients per justificar la subvenció atorgada mitjançant 

la Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, d’atorgament de subvencions 

adreçades a ens locals per a l’adquisició d’equipament per a la creació 

d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l’elaboració, la revisió i la 

implantació de plans de protecció civil (DOGC número 5777, de 17 de desembre de 

2010). 

 

 

16. Precs i preguntes. 

 

16.1. El Sr. Català pregunta sobre l’estat de les obres del carrer Racó. El Sr. 

Serentill respon sobre els cables de la llum instal·lats, indicant que únicament s’han 

retirat els creuaments i s’han deixat les canonades preparades. La Il·lm. Sra. 

Alcaldessa respon que falta per esmenar la barana, unes petjades, una tapa, i 

netejar la façana, i que ja s’ha requerit al contractista en aquest sentit, 

conjuntament amb la direcció de l’obra. 
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16.2. La Sra. Pla prega que es realitzi una valoració del casal d’estiu. La Il·lm. Sra. 

Alcaldessa respon que es va donar a una empresa, i explica el contingut del casal 

realitzat. La Sra. Pla replica que, segons li han dit els pares i mares, la relació 

preu/qualitat del servei, no ha estat bona. La Il·lm. Sra. Alcaldessa respon que el 

preu ha estat de 75,00 euros, per 69,00 euros de l’any passat on participava també 

l’Ajuntament. 

 

El Sr. Bernal pregunta quants nens han anat al casal d’estiu. La Il·lm. Sra. 

Alcaldessa respon que al juliol van arribar a un punt alt de 25/27 nens (molt pocs 

en comparació amb altres any, que havien arribat a 43); i a l’agost, 10/12 nens. 

 

La Sra. Pla prega realitzar un replantejament del servei per atendre les diferents 

necessitats de les famílies, i donar millor servei. 

 

El Sr. Serentill demana que els pares que estiguin descontents que ho vinguin a dir 

directament a l’Ajuntament. [Es promou el debat generalitzat]. 

 

La Sra. Bosch conclou que es realitzarà una valoració del servei/reunió amb els 

pares, amb la finalitat de veure en què s’ha de millorar i trobar la motivació que 

tenen. 

 

 

16.3. El Sr. Sales prega tenir accés als informes tècnics de la llicència d’obres del 

centre de transformador de Vicataco. La Secretaria respon que tots els expedients 

estan a la disposició dels Regidors per realitzar la seva funció de control a 

l’Ajuntament, i l’Alcaldia respon al Sr. Sales que passi quan vulgui per consultar-lo. 

 

 

16.4. El Sr. Bernal pregunta al Sr. Palau en relació amb el futbol. El Sr. Palau 

respon a l’efecte. 

 

 

16.5. El Sr. Serentill prega al grup polític municipal de CiU que raoni les votacions 

en contra o les abstencions d’aquest grup als diferents assumptes tractats, 

concretament el punt 4 de l’ordre del dia. 

 

El Sr. Català respon que quan ha començat el Ple s’ha retirat un punt perquè no ha 

estat prèviament consensuat; m’agrada’t el detall, però m’ha estranyat que no es 

retirin tots perquè no hi ha cap de pactat; aquest és un punt [s’està referint a 

l’apartat 4] que tampoc ha estat pactat i que no s’ha parlat mai; nosaltres ens hem 

assabentat amb la convocatòria, i jo no m’he assabentat ni com a cap de l’oposició, 

ni com a persona interessada, però ja bàsicament com a cap de l’oposició, per això 

em votat que no, perquè no hem tingut cap explicació ni ens heu dit que teníeu 

aquesta intenció (sic). 
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16.6. El Sr. Palau comenta que seria bo que l’Alcaldia fes una proposta de data 

concreta per tractar el punt retirat de l’ordre del dia. La Il·lm. Sra. Alcaldessa 

proposa dimecres o dijous de la setmana que ve, cap a les 21:00 hores; es 

comenta que la data es concretarà entre els diferents grups polítics municipals. 

 

 

 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 22:05 hores del dia 8 de setembre 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 Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

3. Ratificació, si s’escau, dels Decrets d’Alcaldia número 97/2011, de 4 

d’abril de 2011, i número 215/2011, de 22 d’agost de 2011. 

 

3.2. A petició del grup polític municipal de CiU es canvia el nomenament del Sr. 

Manuel Català Ros pel nomenament del Sr. Raúl Sales Pujol. 

 

 

4. Expedient HISENDA-03/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial de la 

modificació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Per ordre d’Alcaldia, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià explica el 

contingut de l’acord. 

 

 

5. Expedient 33/2010.- Aprovació i ratificació, si s’escau, de l’addendum al 

conveni de cessió de l’ús de la parcel·la 31, del polígon 2, a favor de 

Vodafone España, S.A.U. 

 

El Sr. Palau explica el seu vot en contra: continuo sent conseqüent amb el que vaig 

dir l’altra vegada; 1.000,00 euros em sembla poc, i 600,00 euros no justifica les 

despeses de llum; per tant, sóc conseqüent amb el que vaig dir l’altra vegada, i 

continuo votant que no (sic). 

 

 

6. Expedient 35/2011.- Aprovació, si s’escau, inicial del programa 

d’actuació de la urbanització La Clamor de Benavent de Segrià, de data 

juny de 2011. 

 

El Sr. Sales pregunta si hi ha alguna acta de la comunitat revocant o refusant el 

conveni. La Secretaria mostra al Sr. Regidor la sol·licitud signada pel President de 

la Comunitat de propietaris de la Urbanització la Clamor, actuant en nom i 

representació de la Comunitat de Propietaris de la Urbanització La Clamor. 

 

 

15. Assumptes d’urgència. 

 

15.1. Abans de considerar l’assumpte, el Ple aprecia la urgència del mateix per 9 

vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC, i de CiU. 

 

El Sr. Català comenta que el grup polític municipal de CiU vota que sí, tot i que 

consti que no han vist la memòria i, per tant, es reserva l’opció de votar una altra 

cosa en el futur, atorgant ara un vot de confiança. La Il·lm. Sra. Alcaldessa li dóna 

les gràcies per aquest vot de confiança. 
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La Secretaria informa que a la proposta d’Alcaldia existeix un error; on diu: […] 

l’article 103.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, […]; ha de dir: […] 

l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, […]. Requerint al Ple 

perquè permeti aquesta esmena; el Ple no mostra objecció a la correcció meritada. 

 

 

15.2. Abans de considerar l’assumpte, el Ple aprecia la urgència del mateix per 9 

vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC, i de CiU. 
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