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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 8/2012. 

Caràcter: Ordinària. 

Data: dijous, 7 de juny de 2012. 

Horari: de 21:00 hores a 21:35 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lma. 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 ordinària 

d’1 de març de 2012 (Ple 3/2012), extraordinària i urgent de 29 de març de 2012 

(Ple 4/2012), extraordinària de 9 de maig de 2012 (Ple 5/2012), extraordinària i 

urgent de 14 de maig de 2012 (Ple 6/2012), i extraordinària i urgent de 14 de maig 

de 2012 (Ple 7/2012). 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 44/2012, de 22 

de febrer de 2012, al número 133/2012, de 29 de maig de 2012). 

 

3. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial de modificació de 

crèdits del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2012. 
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4. Expedient 19/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial del plec de prescripcions 

tècniques generals per a l’execució d’obres d’extensió, renovació o substitució de la 

xarxa d’aigua potable al municipi de Benavent de Segrià. 

 

5. Expedient 20/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial del Reglament municipal 

d’unions estables en parella del municipi de Benavent de Segrià. 

 

6. Aprovació, si s’escau, de les mocions: Primera.- Moció per a sol·licitar la 

derogació del Reial Decret-llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la 

sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves 

prestacions; Segona.- Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els 

ajuntaments o estableixi urgentment un calendari de pagament; i Tercera.- 

Declaració política sobre el dret a vot dels i les representants electes als municipis. 

 

7. Informes d’Alcaldia. 

 

8. Assumptes d’urgència. 

 

9. Precs i preguntes. 

 

 

Comprovat el quòrum de constitució exigit per l’article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Presidència del Ple obre la 

sessió. 

 

 

Desenvolupament de la sessió. 

 

 

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

ordinària d’1 de març de 2012 (Ple 3/2012), extraordinària i urgent de 29 

de març de 2012 (Ple 4/2012), extraordinària de 9 de maig de 2012 (Ple 

5/2012), extraordinària i urgent de 14 de maig de 2012 (Ple 6/2012), i 

extraordinària i urgent de 14 de maig de 2012 (Ple 7/2012). 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 8/2012, i de conformitat amb 

l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

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

municipals de PM, PPC i CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària d’1 de març de 2012 

(Ple 3/2012). 
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Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 29 de 

març de 2012 (Ple 4/2012). 

 

Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 9 de maig de 

2012 (Ple 5/2012). 

 

Quart.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 14 de 

maig de 2012 (Ple 6/2012). 

 

Cinquè.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 14 de 

maig de 2012 (Ple 7/2012). 

 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 44/2012, 

de 22 de febrer de 2012, al número 133/2012, de 29 de maig de 2012). 

 

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 44/2012, de 22 de febrer de 

2012, i 133/2012, de 29 de maig de 2012, ambdues incloses, i el Ple acorda per 9 

vots a favor dels grups polítics municipals de PM, PPC i CiU, restar assabentat del 

seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte. 

 

Núm. 

Decret 

Data Contingut 

44/2012 22/02/2012 Convocatòria de mesa de contractació  per la licitació de 

renovació de la Xarxa de serveis. 

45/2012 22/02/2012 Atorgament llicència obres menors Exp. urbanístic 3/2012. 

46/2012 23/02/2012 Adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua 2012. 

47/2012 01/03/2012 Liquidació de quotes taxa llar infants febrer 2012. 

48/2012 06/03/2012 Aprovació i liquidació de la certificació 4 de l’obra Urbanització 

del C/ Placeta i entorn. 

49/2012 06/03/2012 Presa de raó de cessió de crèdit. 

50/2012 10/03/2012 Atorgament llicència obres menors exp. urbanístic 4/2012. 

51/2012 10/03/2012 Atorgament llicència obres menors exp. urbanístic 5/2012. 

52/2012 10/03/2012 Denegació d’autorització per incompetència territorial, exp. 

urbanístic 8/2012. 

53/2012 13/03/2012 Denegació  d’accés d’informació de correu electrònic a un 

regidor. 

54/2012 15/03/2012 Extinció de relació laboral d’un treballador municipal, exp. 

9/2012. 

55/2012 15/03/2012 Extinció de relació laboral d’un treballador municipal, exp. 

9/2012. 
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56/2012 15/03/2012 Suplència del Secretari durant les vacances. 

57/2012 16/03/2012 Atorgament llicència obres menors, exp. urbanístic 7/2012. 

58/2012 19/03/2012 Atorgament llicència obres menors, exp. urbanístic 12/2012. 

59/2012 19/03/2012 Informació al peticionari sobre segregació de finca rústica, exp. 

urbanístic 13/2012. 

60/2012 19/03/2012 Denegació de reconeixement d’interessos de demora. 

61/2012 28/03/2012 Baixa d’ofici del padró d’habitants per no residència habitual. 

62/2012 28/03/2012 Baixa d’ofici del padró d’habitants per no residència habitual. 

63/2012 28/03/2012 Baixa d’ofici del padró d’habitants per no residència habitual. 

64/2012 28/03/2012 Baixa d’ofici del padró d’habitants per no residència habitual. 

65/2012 28/03/2012 Baixa d’ofici del padró d’habitants per no residència habitual. 

66/2012 29/03/2012 Atorgament llicència ambiental d’implantació d’estació base de 

telefonia mòbil, exp. ambiental 2/2011. 

67/2012 30/03/2012 Liquidació de quotes taxa llar infants març 2012. 

68/2012 30/03/2011 Autorització de consulta d’un expedient municipal. 

69/2012 03/04/2012 Denegació de llicència d’obres per connexió de gas, exp. 

urbanístic 6/2012. 

70/2012 03/04/2012 Incoació de procediment d’execució forçosa del Decret 

d’alcaldia 31/2012, exp. urbanístic 80/2011. 

71/2012 03/04/2012 Requeriment de reparació mur de separació entre Escola i Llar 

d’infants, exp. urbanístic 10/2012. 

72/2012 03/04/2012 Acordar la liquidació definitiva de contracte d’obres d’ampliació 

de la Llar d’infants i devolució de garantia. 

73/2012 04/04/2012 Acordar la suspensió d’obres de construcció i ús d’un cobert, 

exp. urbanístic 11/2012. 

74/2012 04/04/2012 Incoació de procediment d’execució forçosa del Decret 

d’Alcaldia 126/2011, exp. urbanístic 7/2011. 

75/2012 04/04/2012 Requeriment de neteja i retirada d’elements d’una teulada, 

exp. urbanístic 81/2011. 

76/2012 04/04/2012 Substitució de garantia definitiva. 

77/2012 05/04/2012 Desestimació de sol·licitud de completar urbanització, exp. 

urbanístic 26/1998. 

78/2012 05/04/2012 Atorgament llicència obres menors, exp. urbanístic 16/2012. 

79/2012 10/04/2012 Atorgament de modificació substancial d’autorització i llicència 

d’obres majors, exp. 73/2011. 

80/2012 10/04/2012 Aprovació de revisió del padró d’habitants i notificar-ho a l’INE, 

exp. municipal 11/2012. 

81/2012 10/04/2012 Resolució de contracte de serveis de conservació i 

manteniment d’espais verds, exp. municipal 28/2010. 

82/2012 10/04/2012 Adjudicació de contracte menor de serveis i manteniment de 

jardineria, exp. municipal 13/2012. 

83/2012 10/04/2012 Requeriment d’esmena de sol·licitud de llicència d’obres, exp. 

urbanístic 14/2012. 

84/2012 11/04/2012 Incoació d’ofici d’expedient de baixes d’obligacions 

reconegudes d’exercicis tancats, exp. Hisenda 8/2011. 

85/2012 12/04/2012 Acceptació de comunicació de canvi de titularitat d’explotació 
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ramadera, exp. ambiental núm. 3/2002 bis. 

86/2012 13/04/2012 Aprovació, reconeixement i liquidació de certificació d’obra 

núm. 5, obra Urbanització C/ Placeta i entorn, exp. 44/2011. 

87/2012 13/04/2012 Denegació d’atorgament de certificat d’abocament d’aigües 

sanitàries, exp. ambiental 9/2007. 

88/2012 16/04/2012 Presa de raó de la cessió de crèdit, exp. municipal 44/2011. 

89/2012 17/04/2012 Atorgament de llicència d’obres menors, exp. urbanístic 

15/2012. 

90/2012 18/04/2012 Liquidació definitiva de contracte d’obres menors  relatives al 

projecte de reforma d’urbanització de la Pl. De l’Ajuntament i 

devolució de garantia. 

91/2012 18/04/2012 Remissió de còpia de l’expedient municipal número 11/2011 al 

Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. 

92/2012 19/04/2012 Requeriment d’instal·lació de cartell anunciador d’obra, exp. 

7/2012. 

93/2012 19/04/2012 Requeriment d’esmena de sol·licitud de llicència municipal, exp. 

urbanístic 17/2012. 

94/2012 20/04/2012 Aprovació de Pla de seguretat i salut per al projecte bàsic i 

d’execució renovació de la xarxa de serveis (fase 1), exp. 

7/2012. 

95/2012 24/04/2012 Admissió a tràmit de reclamació administrativa prèvia a la via 

jurisdiccional laboral, exp. 9/2012. 

96/2012 25/04/2012 Autorització d’accés i còpia de relació d’infants de fins a 3 anys, 

exp. 12/2012. 

97/2012 25/04/2012 Acceptació baixa voluntària amb renúncia a plaça de la llar 

d’infants d’un alumne, exp. 52/2011. 

98/2012 26/04/2012 Revocació de línia 125 de les quotes provisionals de les 

contribucions especials i rectificació de la línia 159, exp. 

11/2011. 

99/2012 26/04/2012 Renúncia a un ajut de l’IEI, exp. subvenció 11/2008. 

100/2012 26/04/2012 Denegació de transmissió de llicència ambiental, exp. 

ambiental 6/2000. 

101/2012 30/04/2012 Declaració a disposició dels interessats de documentació 

administrativa facilitada pels licitadors en el procediment 

d’adjudicació del contracte d’obres del C/ Placeta i entorn, exp. 

44/2011. 

102/2012 30/04/2012 Informar favorablement la modificació del pla conjunt de 

Dejeccions ramaderes d’una explotació, exp. ambiental 1/2008. 

103/2012 30/04/2012 Comunicació de la possible realització de danys a un tercer i 

atorgament de tràmit d’audiència al constructor de l’obra, exp. 

7/2012. 

104/2012 30/04/2012 Acceptació d’execució de millores relatives a l’obra 

d’urbanització del C/ Placeta, exp. 44/2011. 

105/2012 02/05/2012 Liquidació de quotes de la taxa Llar d’Infants abril 2012. 

106/2012 03/05/2012 Atorgament llicència d’obres menors, exp. 14/2012. 

107/2012 03/05/2012 Atorgament llicència obres majors, exp. 19/2012. 
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108/2012 04/05/2012 Adjudicació obres construcció canonada per connexió futura al 

nou dipòsit municipal a Cassa, exp. 25/2011. 

109/2012 07/05/2012 Liquidació recaptació voluntària aigua 4t trimestre 2011. 

110/2012 08/05/2012 Desistiment de sol·licitud de subvenció directa per l’actuació 

d’arranjament del cementiri municipal. 

111/2012 09/05/2012 Informació sobre tramitació de llicència d’obres. 

112/2012 11/05/2012 Atorgament llicència d’obres menors, exp. 18/2012. 

113/2012 11/05/2012 Sol·licitud de subvenció per intervencions arqueològiques Pl. 

Major, exp. subvencions 3/2012. 

114/2012 11/05/2012 Atorgament llicència d’obres menors, exp. 20/2012. 

115/2012 14/05/2012 Acceptació comunicació prèvia de primera utilització i ocupació, 

exp. 47/2011. 

116/2012 14/05/2012 Sol·licitud de 12.000 € per despeses previstes per l’any 2012, 

del consultori any 2012. 

117/2012 15/05/2012 Aprovació expedient incorporació anticipada de romanents 

crèdit 1/2012, al pressupost de 2012. 

118/2012 16/05/2012 Formulació d’al·legacions a l’expedient de subvencions de la 

Dip. de Lleida, relatiu a despeses de manteniment de consultori 

mèdic local per l’any 2011. 

119/2012 17/05/2012 Revisió i renovació de llicència ambiental, exp. 8/2000. 

120/2012 17/05/2012 Atorgament llicència d’obres menors, exp. 17/2012. 

121/2012 17/05/2012 Requeriment d’esmena de sol·licitud de responsabilitat 

patrimonial, aportant documentació. 

122/2012 21/05/2012 Aprovació liquidacions definitives CCEE obres C/ Placeta i 

entorn. 

123/2012 11/05/2012 Aprovació de llista de sol·licituds admeses al procediment de 

preinscripció i matrícula de la Llar d’Infants pel curs 2012-13. 

124/2012 23/05/2012 Incoació procediment de suspensió de subministrament d’aigua 

si no s’abonen deutes pendents abans del dia 1 d’agost de 

2012. 

125/2012 24/05/2012 Expedient urbanístic 23/2012, concessió de llicència. 

126/2012 25/05/2012 Expedient urbanístic 21/2012, concessió de llicència. 

127/2012 25/05/2012 Expedient urbanístic 22/2012, concessió de llicència. 

128/2012 28/05/2012 Expedient urbanístic 24/2012, incoació expedient d’ordre 

d’execució d’immoble. 

129/2012 28/05/2012 Expedient urbanístic 25/2012, incoació expedient d’ordre 

d’execució d’immoble. 

130/2012 28/05/2012 Expedient urbanístic 26/2012, incoació expedient d’ordre 

d’execució d’immoble. 

131/2012 28/05/2012 Expedient 11/2011, sol·licitud d’aclariment d’interlocutòria del 

Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. 

132/2012 28/05/2012 Expedient 8/2012, resolució de recurs de reposició interposat 

per proveïdor. 

133/2012 29/05/2012 Expedient urbanístic 27/2012, concessió de llicència. 
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3. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial de modificació 

de crèdits del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2012. 

 

Atès el Decret d’Alcaldia número 117/2012, de data 15 de maig de 2012, 

d’incorporació anticipada de romanents de crèdit de l’exercici 2011 al Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012. 

 

Atès la procedència de complementar els crèdits disponibles en el Pressupost 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012 de les 

aplicacions pressupostàries incorporades. 

 

De conformitat amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els 

articles 35 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 

les hisendes locals, en matèria de pressupostos, i les bases 10 i 15 de les Bases 

d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2012, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels 

grups polítics municipals de PM i PPC, i 4 abstencions substancials del grup polític 

municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/2012, 

mitjançant suplement de crèdit finançat a través de baixes per anul·lació, següent 

al Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012: 

 

A. Suplement de crèdit: 

 
Aplicació pres. Descripció Import inicial Augment Import definitiu 

1-1-601,04 Urb. Placeta i entorn 98.168,74 15.100,00 113.268,74 

1-1-601,25 3a fase llar d’infants 155.000,00 30.000,00 185.000,00 

1-3-622,00 Consultori mèdic local 332.145,70 17.854,30 350.000,00 

Total 585.314,44 62.954,30 648.268,74 

 

B. Finançament mitjançant baixa per anul·lació: 

 
Aplicació pres. Descripció Import inicial Baixa Import definitiu 

9-270,00 Despeses imprevistes i funcions no classificades 68.000,00 62.954,30 5.045,70 

Total 68.000,00 62.954,30 5.045,70 

 

Segon.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 

2/2012 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2012, mitjançant anunci en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i en el 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per un termini de 15 dies hàbils, comptador 

a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta anunci, durant el qual els 
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interessats podran presentar les reclamacions que estimin adients davant del Ple. 

Aquestes reclamacions seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. En el supòsit 

que no es presenti cap reclamació durant el període d’exposició pública es 

considerarà definitivament aprovat l’expedient de modificació de crèdit 2/2012 

(suplement de crèdit finançat amb baixa per anul·lació), entrant en vigor un cop 

complert allò previst a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

 

4. Expedient 19/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial del plec de 

prescripcions tècniques generals per a l’execució d’obres d’extensió, 

renovació o substitució de la xarxa d’aigua potable al municipi de Benavent 

de Segrià. 

 

En data 3 d’abril de 2012, amb número 638, va tenir entrada al Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la mercantil Cassa Aigües i 

Depuració, S.L.U., concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua i 

clavegueram, del tenor literal següent: «Annex ens plau adjuntar-vos la proposta 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per l’execució d’obres a la xarxa 

d’aigua potable del Municipi. Amb aquesta documentació es pretén establir les 

instruccions i aplicació de normes per portar a terme obres de substitució, 

renovació o extensió de la xarxa d’aigua potable del municipi i que no siguin 

expressament realitzades per l’entitat subministradora» (sic). 

 

De conformitat amb els articles 116 i 117 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, i l’article 22.2.d) 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 dels grups 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el plec de prescripcions tècniques generals per a 

l’execució d’obres d’extensió, renovació o substitució de la xarxa d’aigua potable al 

municipi de Benavent de Segrià. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial del plec de prescripcions tècniques 

generals per a l’execució d’obres d’extensió, renovació o substitució de la xarxa 

d’aigua potable al municipi de Benavent de Segrià, a tràmit d’informació pública per 

un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell 

d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a que qualsevol ciutadà 

presenti, si s’escua, les al·legacions que consideri adients. 

 

Tercer.- Considerar aprovat definitivament el plec de prescripcions tècniques 

generals per a l’execució d’obres d’extensió, renovació o substitució de la xarxa 

d’aigua potable al municipi de Benavent de Segrià, en cas que no es presenti cap 
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al·legació a l’efecte, sense necessitat d’ulterior acord plenari, i publicant el 

corresponent anunci de referència al DOGC i al BOP de Lleida. 

 

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

diligenciï el plec de prescripcions tècniques generals per a l’execució d’obres 

d’extensió, renovació o substitució de la xarxa d’aigua potable al municipi de 

Benavent de Segrià i, si s’escau, l’aprovat definitivament. 

 

 

5. Expedient 20/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial del Reglament 

municipal d’unions estables en parella del municipi de Benavent de Segrià. 

 

En data 24 de juliol de 2004, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida número 92, el Reglament de funcionament del registre municipal de parelles 

de fet de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Atès que la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a la persona i a la família, deroga la Llei 9/1998, de 15 de juliol, 

del codi de família, la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella, i la 

Llei 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions convivencials d’ajuda mútua. 

 

De conformitat amb els articles 234-1 a 234-14 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, 

del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, i els 

articles 22.2.d) i 49 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 dels grups 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Registre municipal d’unions estables 

en parella del municipi de Benavent de Segrià, en els termes que figuren a 

l’expedient. 

 

Segon.- Sotmetre aquest acord d’aprovació inicial a tràmit d’informació pública per 

un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en el 

taulell d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a que qualsevol 

ciutadà pugui presentar les al·legacions que consideri adients. 

 

Tercer.- Considerar aprovat definitivament el Reglament del Registre municipal 

d’unions estables en parella del municipi de Benavent de Segrià, en cas que no es 

presenti cap al·legació a l’efecte, sense necessitat d’ulterior acord plenari, i 

publicant el corresponent anunci de referència al DOGC i íntegrament al BOP de 

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

diligenciï el reglament aprovat inicialment i, si s’escua, el que s’aprovi 

definitivament. 

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de les mocions: Primera.- Moció per a sol·licitar la 

derogació del Reial Decret-llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir 

la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de 

les seves prestacions; Segona.- Moció per tal que el Govern català liquidi el 

deute amb els ajuntaments o estableixi urgentment un calendari de 

pagament; i Tercera.- Declaració política sobre el dret a vot dels i les 

representants electes als municipis. 

 

6.1. Primera.- Moció per a sol·licitar la derogació del Reial Decret-llei 16/2012 de 

mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la 

qualitat i la seguretat de les seves prestacions. 

 

De conformitat amb els articles 91.4 i 97.3 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 proposa al Ple, i aquest NO aprova per 4 vots 

a favor del grup polític municipal de PM, i 5 vots en contra dels grups polítics 

municipals PPC i CiU, la següent: 

 

Moció per a sol·licitar la derogació del Reial Decret-llei 16/2012 de mesures urgents 

per a garantir la sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat 

de les seves prestacions. 

 

El Sistema Nacional de Salut  creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, 

impulsada pel ministre Ernest Lluch,  és una conquesta del conjunt de la societat 

espanyola. 

 

El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament  

en els principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les 

desigualtats en salut, havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha 

situat la sanitat  espanyola i catalana entre les primeres del món desenvolupat. 

 

Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica en 

el seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats 

Autònomes desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera 

satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població. 

 

El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la 

seva  implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible 

assolir els nivells de qualitat existents durant aquests anys. 

 

Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal 

un espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries 
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en activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de la construcció i 

manteniment de centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en programes 

preventius, assistencials o de promoció de la salut. 

 

Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han 

permès avançar en relació a la salut dels ciutadans i  ciutadanes, que  han apreciat 

el desenvolupament del sistema  i la seva capacitat per a donar resposta a les 

necessitats sociosanitàries de la  població; de fet la sanitat publica ha estat 

tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania. 

 

La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi 

econòmica, ha recomanat l 'adopció  de mesures de control de la despesa i 

d'austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra 

sanitat publica. 

 

Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats 

autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important 

la despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions 

ni als drets de la ciutadania. Van ser mesures de control de la despesa 

farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de compres, mesures de coordinació 

institucional y d’altres que van permetre assegurar austeritat sense afectar drets ni 

qualitat. 

 

No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la 

pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la 

sanitat com a problema que preocupa a la ciutadania 

 

El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar que la 

sanitat espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que 

toca elements essencials del model a l’acabar amb la universalització de la sanitat 

per raons de ciutadania i substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la 

seguretat social. Un model en el que qui no estigui inclòs tindrà que demostrar que 

no disposa d’ingressos suficients per adquirir la condició d’assegurat. 

 

La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es 

converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència. 

 

Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament 

similar al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la 

llei general de sanitat de 1986.  Es torna a una situació similar al sistema insolidari 

que existia als anys 70. 

 

Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres 

complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions  per les quals 

fins ara no s’havia de pagar. 
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Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que 

precisen un 10% dels medicaments que els recepti el metge i que les persones en 

actiu paguin també, almenys, un 25% més del que paguen ara. 

 

Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, 

ara tindran que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el 

canvi normatiu que el Govern ha realitzant publicant el Real Decret Llei 16/2012, 

que suposa un autèntic desgavell aprovat unilateralment sense diàleg ni consens. 

 

D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures 

de copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que penalitza als 

ciutadans de Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una sobrecàrrega i 

discriminació en relació als ciutadans de la resta d’Espanya. 

 

El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, 

sense minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat 

pública de qualitat es un bé irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i 

la cohesió. 

 

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià ACORDA: 

 

Primer.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià sol·licita la derogació del Reial 

Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema 

Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions. 

 

Segon.- Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, 

Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti 

garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els principis establerts en 

la Llei General de Sanitat de 1986. 

 

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per 

recepta, per injust, discriminatori i per generar més desigualtats en la població 

catalana. 

 

 

Queda rebutjada la present proposta. 

 

 

6.2. Segona.- Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els 

ajuntaments o estableixi urgentment un calendari de pagament. 

 

De conformitat amb els articles 91.4 i 97.3 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 proposa al Ple, i aquest aprova en segona 

votació –atès que en la primera votació va produir-se un empat per 4 vots a favor 

del grup polític municipal de PM, 4 vots en contra del grup polític municipal de CiU, 

i 1 abstenció substancial del grup polític municipal del PPC– per 4 vots a favor del 
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grup polític municipal de PM, 4 vots en contra del grup polític municipal de CiU, i 1 

abstenció substancial del grup polític municipal del PPC, decidint el vot de qualitat 

de la Il·lma. Sra. Alcaldessa ex articles 21.1.c) i 46.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, la següent: 

 

Moció per tal que el Govern català liquidi el deute amb els ajuntaments o estableixi 

urgentment un calendari de pagament: 

 

La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que 

preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme 

reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i 

de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a 

les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.  

 

Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 

corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 

propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment –

els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del 

pressupost anual– i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 

 

A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els 

últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el 

govern de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les 

escoles bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el nostre 

Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada 

arran d’aquestes decisions.  

 

Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius 

els compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics 

que els Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes de tresoreria a 

totes les corporacions locals. 

 

Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 

d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la 

Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la 

Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar 

fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la 

Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i els 

seus organismes, dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no s’han 

complert. 

 

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià ACORDA: 

 

Primer.- Instar a l’Alcaldessa que faci públic el deute que el Govern de la 

Generalitat té amb l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
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Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent 

i prioritària 

 

 

6.3. Tercera.- Declaració política sobre el dret a vot dels i les representants electes 

als municipis. 

 

De conformitat amb els articles 91.4 i 97.3 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 proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM i PPC, i 4 vots en contra del grup polític 

municipal de CiU, la següent: 

 

Declaració política sobre el dret a vot dels i les representants electes als municipis. 

 

El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral 

amb la familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de 

baixa maternal o paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera 

temporal, perd la capacitat d’exercir el seu dret a votar en els plens municipals i, 

per tant, també es perd la representativitat que aquest regidor o regidora comporta 

i per a la qual va ser escollit o escollida. 

 

Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat 

Efectiva de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin 

la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. 

Segons la Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords 

necessaris per iniciar un procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat 

de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes. 

 

A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja 

han aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. 

Encara als Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un agravi 

comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic. 

 

Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació 

no poden votar als plens municipals. 

 

Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la 

Universitat de Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi 

hauria 3 maneres de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del 

càrrec electe pel següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la 

plena representativitat institucional. La segona opció, seria utilitzar  les tecnologies 

actuals com a eines per suplir la presència dels edils i poder votar de forma 

telemàtica. I la tercera i última, delegar el vot en una altra persona del consistori. 

 

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià ACORDA: 
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Primer.- Instar a l’Ajuntament de Benavent de Segrià a impulsar la demanda de 

modificació respecte la Llei de Bases Locals necessària per a que un càrrec electe 

pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o per 

malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als 

ajuntaments. 

 

Segon.- Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de 

votar en plens municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el 

dret a vot en cas de patir baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu. 

 

Tercer.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 

Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del 

Parlament. 

 

 

7. Informes d’Alcaldia. 

 

7.1. La Il·lma. Sra. Alcaldessa informa sobre els següents aspectes: 

 

− Jubilació del metge i situació en la que resta el servei. 

 

− Licitació del contracte de construcció de nou consultori i vistiplau del Dr. 

Piñol (delegat de CatSalut a Lleida) a la forma provisional de prestar el 

servei a l’Ajuntament mentre durin les obres, incloent-hi un rentamans. 

 

− El 23 d’abril de 2012 va arribar a l’Ajuntament el finançament consolidat de 

l’obra de renovació de xarxes, i confirmació de la subvenció. 

 

− Reducció del deute en els darrers 5 anys, concertació del préstec del pla 

d’ajust, i informar que a data 15 de maig de 2012 està tot pagat. 

 

 

7.2. El Sr. Palau informa sobre els següents aspectes: 

 

− Felicitar al club esportiu Mig Segrià per la celebració del torneig. 

 

− Felicitar al club de bitlles de Benavent per la temporada realitzada. 

 

− Donar compte que la moció aprovada pel Ple relatiu a l’IRPF va tenir acollida 

favorable per part del Govern central i s’han rebaixat els mòduls, el que 

suposa un estalvi pels pagesos de Benavent. 

 

− Pròrroga del contracte de jardineria a Shalom un any més, amb un estalvi de 

5.193 euros. 

 

− Rescissió del contracte amb Olimplay, amb un estalvi de 16.000 euros. 
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8. Assumptes d’urgència. 

 

No n’hi ha. 

 

 

9. Precs i preguntes. 

 

9.1. El Sr. Català sol·licita un aclariment sobre la recaptació executiva de 

contribucions especials realitzada darrerament per l’Ajuntament. 

 

9.2. La Secretaria informa sobre la incoació de la recaptació executiva de les taxes 

de l’aigua i clavegueram de l’exercici 2011, de les contribucions especials de la 

Plaça Major, i de les contribucions especials del carrer Racó. La Secretaria informa 

d’alguns errors comesos en la tramitació d’aquests procediments i es 

responsabilitza íntegrament dels mateixos. 

 

9.3. El Sr. Català prega que, sens perjudici dels assumptes legals, el format de les 

notificacions als ciutadans sigui més clar, a efectes d’imatge, i no constin ombrejats 

negres en certs apartats. 

 

9.4. La Secretaria respon que els ombrejats negres és censura de dades d’un 

interessat que no interessen a altres; no obstant, aquesta tècnica és anterior i 

actualment s’utilitza més la següent: “[…]”. 

 

9.5. El Sr. Català confirma que el símbol “[…]” potser estaria millor a efectes 

d’imatge. 

 

9.6. La Secretaria mostra la seva consciència de tenir que fer algun esforç per 

simplificar el llenguatge administratiu i arribar al ciutadà, sense deixar els aspectes 

legals. 

 

9.7. El Sr. Palau pregunta a la Secretaria: quins són els drets i deures d’un regidor 

davant d’una convocatòria de Ple? 

 

9.8. La Secretaria respon resumidament que els regidors davant d’una convocatòria 

tenen el dret i deure d’assistir, i el dret de veu i de vot, sens perjudici d’altres drets 

(compensacions econòmiques, ús de qualsevol de les llengües oficials, etc.). 

 

9.9. El Sr. Palau manifesta que aquesta pregunta és introductòria de la següent 

qüestió dirigida al grup polític municipal de CiU; el Sr. Palau manifesta que si ell va 

estar present a les dos convocatòries del Ple del dia 14 de maig de 2012, no entén 

perquè CiU el cita a ell, nominalment, en l’article d’opinió publicat per CiU a la 

premsa. El Sr. Palau crida a repensar l’actitud de CiU front a ell. 
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No existent altres assumptes a tractar, la Il·lma. Sra. Alcaldessa dóna per 

finalitzada aquesta sessió, a les 21:35 hores del dia 7 de juny de 2012, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcaldessa, 

Antonio Ropero Vilaró Rosa Maria Caselles Mir 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

No n’hi ha. 
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