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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 3/2012. 

Caràcter: Ordinària. 

Data: dijous, 1 de març de 2012. 

Horari: de 20:00 hores a 20:40 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. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

 

 

Absència inicial de: 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, 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 

de 12 de desembre de 2011 (Ple 17/2011), extraordinària i urgent de 27 de 

desembre de 2011 (Ple 18/2011), extraordinària d’11 de gener de 2012 (Ple 

1/2012), i extraordinària i urgent de 23 de gener de 2012 (Ple 2/2012). 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 344/2011, de 7 

de desembre de 2011, al número 43/2012, de 14 de febrer de 2012). 

 

3. Expedient Hisenda-6/2011.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2010. 
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4. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost General 

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

 

5. Expedient 59/2011.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i el Consell Comarcal del 

Segrià, per a l’elaboració i actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de 

protecció civil de la comarca del Segrià. 

 

6. Aprovació, si s’escau, de les mocions: Primera.- Moció per instar al govern de 

l’estat a pagar les indemnitzacions pendents pels projectes de construcció de les 

autovies A-14 tram Lleida – Rosselló i Rosselló – Almenar i la A-22 tram Lleida – la 

Cerdera i la Cerdera – Almacelles; Segona.- Moció per tal de promoure la millora de 

l’accés a l’Escola Alba; Tercera.- Moción para la adopción de un acuerdo municipal 

de solidaridad, apoyo, colaboración e impulso de la “guarda y custodia 

compartida”;L Quarta.- Declaració institucional de suport a les cooperatives durant 

2012 any internacional de les cooperatives; Cinquena.- Moció sobre els reiterats 

furts en zones rurals de les comarques de Lleida; i Sisena.- Moció “Defensem 

l’escola en català”. 

 

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 de 12 de desembre de 2011 (Ple 17/2011), extraordinària i 

urgent de 27 de desembre de 2011 (Ple 18/2011), extraordinària d’11 de 

gener de 2012 (Ple 1/2012), i extraordinària i urgent de 23 de gener de 

2012 (Ple 2/2012). 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 3/2012, 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 7 vots a favor del grup polític 

municipal de PM, del PPC, i de CiU, i 2 abstencions presencials de la Sra. Pla i del 

Sr. Bernal, el següent: 
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ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 12 de desembre de 

2011 (Ple 17/2011). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 27 de 

desembre de 2011 (Ple 18/2011). 

 

Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària d’11 de gener de 

2012 (Ple 1/2012). 

 

Quart.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 23 de 

gener de 2012 (Ple 2/2012). 

 

 

2. Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del número 

344/2011, de 7 de desembre de 2011, al número 43/2012, de 14 de febrer 

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 344/2011, de 7 de desembre 

de 2011, i 43/2012, de 14 de febrer de 2012, ambdues incloses, i el Ple acorda per 

7 vots a favor del grup polític municipal de PM, del PPC, i de CiU, i 2 abstencions 

presencials de la Sra. Pla i del Sr. Bernal, restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte. 

 

Núm. 

Decret 

Data Contingut 

344/2011 07/12/2011 Revoc. parcial subvenció per contractar treballadors desocupats 

345/2011 07/12/2011 Exp. baixa de padró municipal d’habitants 8/2011 

346/2011 09/12/2011 Atorgar llicència d’obres majors – Expedient 57/2011 

347/2011 09/12/2011 Renúncia voluntària de plaça a la Llar Infants, ref: 15/201112 

348/2011 09/12/2011 Liquidar fact.F-781-Puosc 2011/933- obres C/Placeta i entorn 

349/2011 04/11/2011 Autoritzar l’accès d’un treballador al seu expedient laboral 

350/2011 12/12/2011 Atorgar llicència d’obres menors- Expedient 61/2011 

351/2011 12/12/2011 Exp. baixa de padró municipal d’habitants 6/2011 

352/2011 12/12/2011 Establir calendari de sessions ordinàries de Juntes Govern 2012 

353/2011 15/12/2011 Al·legacions al Servei Règ. Econòm.Adm.Dep.Ensenyam. Exp. 56/2011 

354/2011 16/12/2011 Requeriment a exped. d’obres núm. 77/2011 

355/2011 19/12/2011 Atorgar llicència ambiental núm. 1/2011 implantació activitat 

356/2011 19/12/2011 Sol·licit. pròrroga  justificació subvenció d’infraestruc.sanitàries 

357/2011 20/12/2011 Exp. baixa de padró municipal 10/2011 

358/2011 21/12/2011 Atorgar llicència d’obres majors – Expedient 73/2011 
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359/2011 22/12/2011 Recurs presentat al Contenciós-Administratiu Exped.26/2011 

360/2011 23/12/2011 Exp. baixa de padró municipal 4/2011 

361/2011 27/12/2011 Cancel·lació de contracte de crèdit CC/60520-94-000.062-16 

362/2011 27/12/2011 Informació jurídica sobre Exped.obres 78/2011 

363/2011 27/12/2011 Atorgar llicència d’obres menors- Expedient 77/2011 

364/2011 30/12/2011 Liquidar taxes del servei de Llar d’Infants -desembre 2011- 

365/2011 30/12/2011 Liquidar factures de la 796 a 849 –exercici 2011- 

1/2012 02/01/2012 Al·legacions a l’exp.35/2011 (Urbanitz.La Clamor)  

2/2012 02/01/2012 Contractar advocat. Recurs contenciós nº678/2011. Exp.65/2011 

3/2012 02/01/2012 Exp. baixa de padró municipal 8/2011 

4/2012 02/01/2012 Atorgar certificat d’aprofitament urbanístic. Exp.urban.79/2011 

5/2012 02/01/2012 Denegar recurs reposició (del preu lloguer de la Sala d’Actes del Casal) 

6/2012 03/01/2012 Requeriment a Cassa Aigües i Depuració (pagament cànon) 

7/2012 03/01/2012 Incoar exp. de protecció de legalitat urbanística a particular 

8/2012 05/01/2012 Atorgar llicència d’obres menors- Expedient urban. 72/2011 

9/2012 05/01/2012 Requer. per esmenar sol·licit. llicència obres. Exp.urb. 76/2011 

10/2012 05/01/2012 Requer. per esmenar sol·licit.llicència - Exp.ambiental. 3/2011 

11/2012 10/01/2012 Exp. baixa de padró d’habitants nº 9/2011 

12/2012 10/01/2012 Informació jurídica:construcció magatzems agrícoles Exp.urb.1/2012 

13/2012 11/01/2012 Escrit a C.T.Urbanisme (Urbanitz.La Clamor) Exp.mun.35/2011 

14/2012 11/01/2012 Comdemna de pagament a Sorigué. Exp.muni. 3/2012 

15/2012 16/01/2012 Pagament quotes :obra C/Placeta i entorn. Exp.munic.44/2011 

16/2012 16/01/2012 Concertar operació de crèdit amb Ibercaja Exp.mun. 64/2011 

17/2012 16/01/2012 Ordre de retirada d’elem.aliens de teulada.Exp.urban.81/2011 

18/2012 17/01/2012 Autorització de variació d’instal·lacions. Exp.urban. 66/2011 

19/2012 17/01/2012 Requeriment a Gas Natural. Exp.urban. 70/2011 

20/2012 18/01/2012 Aprovar incorporació romanents de crèdit. Exp.Hisenda 7/2011 

21/2012 23/01/2012 Escrit a C.T.Urbanisme (Urbanitz.La Clamor) Exp.mun.35/2011 

22/2012 25/01/2012 Atorgar llicència ambiental Vodafone. Exp.ambiental nº2/2011 

23/2012 26/01/2012 Atorgar pròrroga obres de reforma. Exp. urb. Nº 10/2010 

24/2012 31/01/2012 Exp. baixa de padró d’habitants nº 10/2011 

25/2012 01/02/2012 Liquidació taxes Llar Infants, mes de gener.Exp.munic.52/2011 

26/2012 03/02/2012 Liquidació voluntària del 3º Trim.2011 de taxes d’aigua  

27/2012 06/02/2012 Liquidació certificat d’obra nº3.C/Placeta. Exp.munic.44/2011 

28/2012 06/02/2012 Cessió de crèdits de fact.19,72 i 781. Exp.munic.44/2011 

29/2012 06/02/2012 Autoritzar reformes en tub de clavegueram. Exp.urb.60/2011 

30/2012 06/02/2012 Modificació del decret d’alcaldia nº283/2011. Exp.urb.66/2011 

31/2012 07/02/2012 Ratificar la resolució de protecció urbanística. Exp.urb.80/2011 

32/2012 07/02/2012 Atorgar llicència d’obres menors. Exp.urb.82/2011 

33/2012 07/02/2012 Denegar llicència d’obres majors. Exp.urb.34/2007 

34/2012 08/02/2012 Acordar canvi de titularitat ambiental.Exp.ambi 5/2003 i 6/2003 

35/2012 09/02/2012 Atorgar llicència d’obres majors. Exp.urb.70/2011 

36/2012 09/02/2012 Sol·licitud de subvenció Càrrecs Electes. Exp.subven. 1/2012 

37/2012 10/02/2012 Esmena clàusula 5.Renovació xarxa de serveis. Exp.munic.7/2012 

38/2012 10/02/2012 Exp. baixa de padró d’habitants nº 1/2012 
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39/2012 10/02/2012 Informació a l’Escola de la previsió de nº de nens/es de 3 anys 

40/2012 13/02/2012 Fraccionament de deute de contribucions especials 

41/2012 13/02/2012 Requeriment per esmenar sol·licitud. Exp.urb.2/2012 

42/2012 14/02/2012 Rectificar taxa incorrecta submini. d’aigua. Exp.munic.52/2011 

43/2012 14/02/2012 Rectificar taxa incorrecta submini. d’aigua. Exp.munic.52/2011 

 

 

3. Expedient Hisenda-6/2011.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2010. 

 

Atès que en data 22 de desembre de 2011, la Comissió Especial de Comptes de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià va dictaminar favorablement l’aprovació del 

Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a l’exercici econòmic 

2010. 

 

Atès que en data 23 de desembre de 2011 i 29 de desembre de 2011, es va 

sotmetre el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a l’exercici 

econòmic 2010, a tràmit d’exposició pública, mitjançant anunci publicat en el taulell 

d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 

184, respectivament. 

 

Atès que en data 31 de gener de 2012, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va evacuar certificat sobre el resultat del tràmit d’exposició pública, del 

tenor literal següent: «[…] un cop transcorregut el termini d’exposició pública, el 

dies ad quem del qual fou el dia 26 de gener de 2012, no s’ha presentat al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià cap reclamació, reparament o 

observació a l’efecte» (sic). 

 

De conformitat amb els articles 208 a 212 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, 

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

municipal de PM i del PPC, 2 abstencions substancials del grup polític municipal de 

CiU, i 2 abstencions presencials de la Sra. Pla i del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per a 

l’exercici 2010, el contingut del qual és el següent: 

 

Compte Anual de l’entitat local (Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

Segon.- Remetre i rendir el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2010 degudament aprovat al Tribunal de Cuentas i a la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

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

diligenciï el Compte General aprovat per aquest Ple, i realitzi els tràmits adients per 
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rendir aquest Compte General de l’exercici 2010 al Tribunal de Cuentas i a la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya, i notificar aquest acord als òrgans de control 

extern esmentats. 

 

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

 

En aquest moment de la sessió s’incorporen a la mateixa la Sra. Magdalena Pla Pla 

(Regidora, CiU), i el Sr. Manuel Bernal Garcia (Regidor, CiU). 

 

 

4. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost 

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

 

Atès el Projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

a l’exercici 2012, que inclou únicament el Pressupost municipal, i que es presenta 

en 115 folis numerats i rubricats per Alcaldia. 

 

Atès que l’estructura pressupostària d’aquest projecte s’ajusta a les normes 

previstes en l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les Entitats locals, i s’han recollit previsions 

raonables dels ingressos que es preveuen liquidar, i en l’estat de despeses, els 

crèdits necessaris per atendre les obligacions exigibles a aquest Ajuntament. 

 

Atès que s’ha format el projecte de Pressupost General amb tota la documentació 

prevista en la legislació vigent i que al pressupost no existeix dèficit inicial. 

 

Atès que el Pressupost ha estat informat per la Intervenció d’aquest Ajuntament en 

data 20 de febrer de 2012. Informe que resta a l’expedient. 

 

De conformitat amb els articles 168 i 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, i l’article 90 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 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 el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2012, que ascendeix a la quantitat de 1.774.762,23 euros 

a l’estat d’ingressos, i 1.700.148,26 euros a l’estat de despeses, segons el següent 

detall: 

 

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 
 EXERCICI 2012 - ESTAT D'INGRESSOS 
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   Aplicació pressupostària Descripció Import 

   CAPÍTOL 1. IMPOSTOS DIRECTES 
 Article 11. Impostos sobre el capital   

112,00 Impost sobre béns immobles rustegs 39.500,00 

113,00 Impost sobre béns immobles urbans 297.500,00 

115,00 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 110.000,00 

116,00 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans 30.000,00 

 
Total article 11 477.000,00 

   Article 13. Impost sobre les activitats econòmiques   

130,00 Impost sobre activitats econòmiques 20.000,00 

  Total article 13 20.000,00 

   

 
Total capítol 1 497.000,00 

   CAPÍTOL 2. IMPOSTOS INDIRECTES 
 Article 29. Altres impostos indirectes   

290,00 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 12.000,00 

  Total article 29 12.000,00 

   

 
Total capítol 2 12.000,00 

   CAPÍTOL 3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
 Article 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics   

300,00 Taxa pel subministrament d'aigua 45.000,00 

301,00 Taxa de clavegueram 6.500,00 

302,00 Taxa pel servei de recollida d'escombraries 58.000,00 

309,01 Taxa manteniment cementiri municipal 4.000,00 

 
Total article 30 113.500,00 

   Article 31. Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent   

312,00 Taxa pel servei de llar d'infants 42.000,00 

  Total article 31 42.000,00 

   Article 32. Taxes per la realització d'activitats de competència local   

321,00 Taxa per llicències urbanístiques 2.000,00 

322,00 Taxa per llicències de primera utilització 1.500,00 

325,00 Taxa per tramitació i expedició de documents 1.500,00 
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329,01 Taxa per llicències ambientals 1.000,00 

329,02 Taxa pel servei de veu pública 900,00 

  Total article 32 6.900,00 

   Article 33. Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local   

331,00 Taxa per entrada de vehicles (guals) 10.000,00 

332,00 Taxa per ocupació del sòl, subsòl i vol empreses subministradores 16.000,00 

335,00 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic 2.000,00 

338,00 Compensació Telefónica 5.000,00 

339,00 Taxa per ocupació de la via pública 2.000,00 

339,01 Taxa per la utilització de béns i instal·lacions municipals 2.000,00 

 
Total article 33 37.000,00 

   Article 35. Contribucions especials   

350,02 Contribucions especials xarxes de serveis (fase 1) 227.646,68 

  Total article 35 227.646,68 

   Article 39. Altres ingressos   

392,00 Recàrrecs de constrenyiment 5.500,00 

393,00 Interessos de demora 1.000,00 

399,00 Anuncis a càrrec de particulars 5.000,00 

399,01 Altres ingressos diversos 15.000,00 

 
Total article 39 26.500,00 

   

 
Total capítol 3 453.546,68 

   CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 Article 42. De l'Administració de l'Estat   

420,00 Participació en tributs de l'Estat 197.520,16 

  Total article 42 197.520,16 

   Article 45. De Comunitats Autònomes   

450,00 Fons cooperació local de Catalunya 70.000,00 

450,01 FCLC tram supramunicipal 4.000,00 

450,30 Transferència manteniment escola bressol 2011-2012 37.000,00 

450,31 Transferència manteniment escola de música 10.000,00 

450,50 Transferència plans d'ocupació 18.000,00 

450,80 Transferència manteniment Jutjat de Pau 1.800,00 

450,81 Transferència manteniment consultori local 1.100,00 

450,82 Altres subvencions de la comunitat autònoma 25.000,00 
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450,83 Transferència compensacions a càrrecs electes 17.505,72 

  Total article 45 184.405,72 

   Article 46. D'Entitats locals   

461,00 Transferències Diputació Provincial 15.000,00 

461,01 Transferències IEI 3.000,00 

465,00 Transferències Consell Comarcal del Segrià 3.000,00 

  Total article 46 21.000,00 

   

 
Total capítol 4 402.925,88 

   CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS 
 Article 55. Producte de concessions i aprofitaments especials   

550,00 Cànon concessionari del servei de subministrament d'aigua 20.000,00 

550,01 Cànon sessió ús finca antena telefonia mòbil (Vodafone) 1.000,00 

551,00 Producte de concessions administratives dels nínxols 1.500,00 

  Total article 55 22.500,00 

   

 
Total capítol 5 22.500,00 

   CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
 Article 75. Transferències de la Generalitat de Catalunya   

750,03 Subvenció PUOSC renovació xarxa de serveis municipals 336.789,67 

  Total article 75 336.789,67 

   Article 76. Transferències d'Entitats Locals   

761,01 Altres transferències d'Entitats locals 5.000,00 

761,04 Subvenció PIM Diputació 45.000,00 

 
Total article 76 50.000,00 

   

 
Total capítol 7 386.789,67 

   

 
TOTAL GENERAL 1.774.762,23 

 

 

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 
 EXERCICI 2012 - ESTAT DE DESPESES 
 

   Aplicació pressupostària Descripció Import 
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CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL 
 Article 10. Òrgans de govern   

9-100,00 Retribucions bàsiques i altres remuneracions Alcaldia 17.505,72 

9-101,00 Assistències altres càrrecs electes 8.000,00 

 
Total article 10 25.505,72 

   Article 12. Personal funcionari   

9-120,00 Retribucions bàsiques grup A1 20.000,00 

9-120,03 Retribucions bàsiques grup C1 2.500,00 

9-121,00 Retribucions complementàries: complement de destí 12.500,00 

9-121,01 Retribucions complementàries: complement específic 20.100,00 

 
Total article 11 55.100,00 

   Article 13. Personal laboral   

9-130,00 Retribucions personal fixe 65.000,00 

9-131,00 Retribucions personal per interinitat 52.400,00 

9-131,01 Retribucions personal per obra o servei 31.000,00 

  Total article 13 148.400,00 

   Article 14. Altre personal     

9-143,01 Plans ocupació: retribució bàsica 18.000,00 

  Total article 14 18.000,00 

   Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador   

9-160,00 Admin. Gral.: Seguretat Social 88.432,12 

9-162,00 Despeses de formació i perferccionament personal 600,00 

9-162,05 Assegurances 1.500,00 

  Total article 16 90.532,12 

   

 
Total capítol 1 337.537,84 

   CAPÍTOL 2.DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 
 Article 20. Arrendaments   

3-202,01 Escola: arrendament altres immobles (Vestidors) 7.800,00 

9-203,00 Admin. Gral.: Renting fotocopiadora Ajuntament 3.000,00 

3-203,01 Escola: Renting fotocopiadora 1.650,00 

3-203,02 Admin. Gral.: Renting maquinària 4.000,00 

9-206,00 Admin. Gral.: Renting equips informàtics Ajuntament 2.000,00 

3-206,01 Escola: Renting equips informàtics Casal 1.850,00 

 
Total article 20 20.300,00 
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   Article 21. Reparacions, manteniment i conservació   

1-210,00 Manteniment cementiri municipal 4.300,00 

3-210,01 Manteniment instal·lacions esportives 6.000,00 

1-210,02 Manteniment vies públiques-carrers 2.000,00 

1-210,03 Manteniment enllumenat públic 1.000,00 

1-210,04 Manteniment parcs i jardins 10.000,00 

1-210,05 Manteniment camins 4.000,00 

3-212,00 Manteniment edificis escolars 3.000,00 

9-212,01 Manteniment Casa de la Vila 11.000,00 

3-212,02 Manteniment edifici consultori municipal 2.000,00 

3-212,03 Manteniment edifici ludoteca 800,00 

3-212,04 Manteniment edifici escoles velles 2.000,00 

3-212,05 Manteniment edifici casal de joves 1.000,00 

3-212,06 Manteniment edifici llar d'infants 1.500,00 

3-212,07 Manteniment altres edificis 4.000,00 

1-213,00 Manteniment maquinària xarxa aigua potable 10.000,00 

1-213,01 Manteniment maquinària xarxa de clavegueram 10.000,00 

9-213,02 Manteniment equips d'oficina 8.000,00 

9-213,03 Manteniment altres 1.000,00 

9-219,00 Manteniment altres 600,00 

  Total article 21 82.200,00 

   Article 22. Material, subministrament i altres   

9-220,00 Material d'oficina no inventariable 4.000,00 

9-220,01 Premsa, revistes, llibres i publicacions 3.000,00 

9-220,02 Material informàtic no inventariable 500,00 

1-221,00 Subministrament energia elèctrica 57.000,00 

9-221,03 Subministrament carburants 9.000,00 

9-221,10 Productes de neteja 4.000,00 

9-221,99 Altres subministraments 500,00 

9-222,00 Comunicacions telefòniques 12.000,00 

9-222,01 Comunicacions postals 5.000,00 

9-223,00 Transports 300,00 

9-224,00 Assegurança edificis 2.200,00 

9-224,01 Assegurança responsabilitat civil 3.000,00 

9-224,02 Assegurança vehicles 700,00 

9-224,03 Assegurança màquina d'escombrar 300,00 

9-224,04 Altres assegurances 300,00 

1-225,01 Cànon Agència Catalana de l'Aigua 5.000,00 
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1-225,02 Cànon recollida d'escombraries 5.000,00 

9-225,03 Altres tributs 500,00 

9-226,01 Atencions protocolàries i representatives 2.000,00 

9-226,02 Publicitat i propaganda 1.000,00 

9-226,03 Publicacions en diaris oficials 10.000,00 

9-226,04 Despeses jurídiques 14.000,00 

3-226,06 Conferències i altres activitats culturals 1.500,00 

3-226,09 Festes populars 20.000,00 

3-226,10 Activitats entitats 2.000,00 

9-226,99 Altres despeses diverses 5.000,00 

1-227,00 Neteja, recollida i tractament d'escombreries i residus 60.000,00 

9-227,06 Estudis tècnics i treballs realitzats per altres empreses 20.000,00 

3-227,07 Despeses casal 1.000,00 

9-227,08 Serveis de recaptació a favor l'entitat 24.000,00 

1-227,99 Concessió servei de subministrament d'aigua i clavegueram 51.500,00 

3-227,99 Concessió servei de llar d'infants 103.000,00 

 
Total article 22 427.300,00 

   Article 23. Indemnitzacions per raó del servei   

9-230,00 Dietes de càrrecs electes 300,00 

9-230,01 Dietes de personal 100,00 

9-231,00 Locomoció 250,00 

  Total article 23 650,00 

   Article 27. Despeses imprevistes i funcions no classificades   

9-270,00 Despeses imprevistes i funcions no classificades 40.000,00 

  Total article 27 40.000,00 

   

 
Total capítol 2 570.450,00 

   CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 
 Article 31. De prèstecs i altres operacions financeres en euros   

0-310,12 Prèstec obres 2003-2004 3.200,00 

0-310,13 Prèstec obres 2005 1.400,00 

0-310,15 Prèstec obres 2006 1.300,00 

0-310,21 Prèstec obres 2008 (115.445,29 €) 5.200,00 

0-310,23 Prèstec obres 413 (205.000,00 €) 9.100,00 

0-310,24 Prèstec Caja Madrid 2009 4.500,00 

0-310,14 Altres interessos 3.000,00 

0-311,00 Despeses de formalització 1.000,00 
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Total article 31 28.700,00 

   Article 35. Interessos de demora i altres despeses financeres   

0-352,00 Interessos de demora 500,00 

0-358,00 Interessos leasing 100,00 

0-359,00 Altres despeses financeres 3.500,00 

  Total article 35 4.100,00 

   

 
Total capítol 3 32.800,00 

   CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 Article 46. A entitats locals   

4-465,00 Consell Comarcal: serveis socials 10.000,00 

4-465,01 Consell Comarcal: transport disminuïts 250,00 

4-465,02 Consell Comarcal: servei d'assitència tècnica 250,00 

4-465,03 Consell Comarcal: altres prestacions supramunicipals 500,00 

4-466,00 Associacions de municipis 500,00 

4-467,00 Consorci transports Segrià 100,00 

4-467,01 Consorci Localred 180,00 

  Total article 46 11.780,00 

   Article 47. A empreses privades   

4-472,00 Escola de música 10.500,00 

  Total article 47 10.500,00 

   Article 48. A families i institucions sense fi de lucre   

4-480,00 Atencions benèfiques 200,00 

4-480,01 Associació de dones 500,00 

4-480,02 Associació de joves 500,00 

4-480,03 AMPA: cavalgata reis 500,00 

4-480,04 Coral aspes d'or 500,00 

4-480,05 Associació de bitllaires 500,00 

4-480,06 Club d'escacs de Benavent 500,00 

4-480,07 Associació de puntaires de Benavent 500,00 

4-480,08 Associació de jubilats 500,00 

4-480,09 Amics de la gastronomia 50,00 

4-480,11 Futbol Club Mig Segrià 4.600,00 

4-480,12 Associació Sota de Bastos 50,00 

4-480,13 Caçadors 850,00 

4-480,15 Penya Ventblaugrana 500,00 
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4-480,16 Associació cultural de Benavent "La Garnota" 500,00 

4-480,19 Families desfavorides, escola bressol 3.000,00 

4-480,21 Associació Ben-Rock 500,00 

4-480,22 F.C. Benavent 1.000,00 

 
Total article 48 15.250,00 

   

 
Total capítol 4 37.530,00 

   CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS 
 Article 60. Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general   

1-601,31 Renovació xarxa de serveis municipals 634.730,42 

  Total article 60 634.730,42 

   Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis   

9-623,00 Adquisició maquinària, instal·lacions i utillaje 3.000,00 

1-624,00 Leasing adquisició furgoneta 600,00 

9-625,00 Adquisició mobiliari i petites adquisicions 1.500,00 

9-626,00 Adquisició equips informàtics 1.500,00 

9-626,01 Petites adquisicions, material inventariable 1.500,00 

  Total article 62 8.100,00 

   Article 64. Despeses en inversions de caràcter immaterial   

1-640,00 Estudis i treballs tècnics 20.000,00 

  Total article 64 20.000,00 

   

 
Total capítol 6 662.830,42 

   CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS 
 Article 91. Amortització de prèstecs i d'operacions en euros   

0-913,10 Amortització pèstec obres 2003-2004 19.100,00 

0-913,11 Amortització prèstec obres 2005 7.700,00 

0-913,12 Amortització prèstec obres 2006 11.500,00 

0-913,21 Amortització prèstec obres 2008 (115.445,29) 4.500,00 

0-913,23 Amortització prèstec obres 413 (205.000,00) 8.000,00 

0-913,24 Amortització prèstec Caja Madrid 2009 8.200,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Total article 91 59.000,00 

   

 
Total capítol 9 59.000,00 

   

 
TOTAL GENERAL 1.700.148,26 
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Segon.- Aprovar inicialment la plantilla del personal funcionari i laboral, i la relació 

de llocs de treball de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2012, en 

els termes que resten a l’expedient. 

 

Tercer.- Aprovar inicialment les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 

2012, en els termes que resten a l’expedient. 

 

Quart.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, les seves bases d’execució, la plantilla i la 

relació de llocs de treball, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida per termini de 15 dies hàbils, comptador a partir del dia següent al de la 

publicació de l’anunci corresponent, per a que qualsevol interessat pugui presentar 

les reclamacions que consideri adients davant del Ple, les quals seran resoltes pel 

Ple en el termini d’un mes. En el supòsit de que no es presenti cap reclamació 

durant el període d’exposició pública es considerarà definitivament aprovat el 

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

sense necessitat d’ulterior acord plenari. 

 

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

diligenciï el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent, les seves bases 

d’execució, la plantilla i la relació de llocs de treball inicialment aprovats. 

 

 

5. Expedient 59/2011.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni de 

col·laboració entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i el Consell 

Comarcal del Segrià, per a l’elaboració i actualització del Pla d’assistència i 

suport en matèria de protecció civil de la comarca del Segrià. 

 

En data 24 de gener de 2012, amb número 152, va tenir entrada al Registre de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposta de conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià i el Consell Comarcal del Segrià, per a 

l’elaboració i actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil 

de la comarca del Segrià. 

 

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 la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià i el Consell Comarcal del Segrià, per a l’elaboració i 

actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la 

comarca del Segrià, en els termes que resten a l’expedient municipal número 

59/2011. 
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Segon.- Facultar a la Il·lm. Sra. Alcaldessa per tal que formalitzi el conveni 

esmentat al primer punt del present acord, així com qualsevol altre document 

relacionat. 

 

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

diligenciï el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i el 

Consell Comarcal del Segrià, per a l’elaboració i actualització del Pla d’assistència i 

suport en matèria de protecció civil de la comarca del Segrià, aprovat mitjançant 

aquest acord. 

 

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

notifiqui aquest Decret al Consell Comarcal del Segrià, adjuntant exemplar del 

conveni aprovat degudament signat. 

 

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

Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de 

Catalunya, adjuntant còpia del conveni signat. 

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de les mocions: Primera.- Moció per instar al 

govern de l’estat a pagar les indemnitzacions pendents pels projectes de 

construcció de les autovies A-14 tram Lleida – Rosselló i Rosselló – 

Almenar i la A-22 tram Lleida – la Cerdera i la Cerdera – Almacelles; 

Segona.- Moció per tal de promoure la millora de l’accés a l’Escola Alba; 

Tercera.- Moción para la adopción de un acuerdo municipal de solidaridad, 

apoyo, colaboración e impulso de la “guarda y custodia compartida”;L 

Quarta.- Declaració institucional de suport a les cooperatives durant 2012 

any internacional de les cooperatives; Cinquena.- Moció sobre els reiterats 

furts en zones rurals de les comarques de Lleida; i Sisena.- Moció 

“Defensem l’escola en català”. 

 

Primera.- Moció per instar al govern de l’estat a pagar les indemnitzacions pendents 

pels projectes de construcció de les autovies A-14 tram Lleida – Rosselló i Rosselló 

– Almenar i la A-22 tram Lleida – la Cerdera i la Cerdera – Almacelles. 

 

En data 20 de desembre de 2011, amb número 2400, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit presentat per la Unió de 

Pagesos de Catalunya relatiu a una moció per instar al govern de l’estat a pagar les 

indemnitzacions pendents pels projectes de construcció de les autovies A-14 tram 

Lleida – Rosselló i Rosselló – Almenar i la A-22 tram Lleida – la Cerdera i la Cerdera 

– Almacelles. 

 

De conformitat amb l’article 97.3 en relació amb l’article 91.4 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, es sotmet a la consideració del 
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Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i aquest aprova per 9 vots a favor del 

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

 

MOCIÓ 

 

Els projectes de les Autovies A-14 i A-22 van ser presentats com unes 

infraestructures cabdals i bàsiques pel desenvolupament econòmic del nostre 

Territori, i que la seva posta en marxa era una necessitat i un deure indefugible que 

s’havia d’assumir amb la màxima diligència. 

 

Així doncs, aquesta Infraestructura que es va presentar sota l’empara de la Llei 

d’Expropiació Forçosa, i des de l’any 2007 en què es van iniciar les actes 

d’ocupació, els pagesos i els propietaris afectats no han pogut veure resolt el procés 

tot i que aquest va ser declarat d’urgència. 

 

La lenta execució de les dues Autovies ha afectat al desenvolupament personal i 

professional de totes les persones expropiades, perquè es senten desemparades i 

víctimes d’una situació abusiva per part de l’Administració ja que han perdut les 

terres i els ingressos que els proporcionaven. 

 

L’abandonament de les obres al llarg del recorregut està ocasionant nombroses 

dificultats als pagesos i propietaris afectats, perquè a més d’haver perdut part del 

seu patrimoni i els ingressos que n’obtenien, aquesta paralització ha comportat un 

trinxament a les finques que agreuja encara més la gestió de les explotacions de la 

zona, per no oblidar la incertesa en què viuen els afectats en no saber ni com ni 

quan els seran reposats els seus béns. 

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, acorda: 

 

1) Instar al Govern de l’Estat: 

 

− A pagar les indemnitzacions pendents i els interessos que l’Estat hagi 

contret amb cada persona expropiada per les obres de les Autovies 

A-18 i A-22, per no haver efectuat el pagament dins del termini legal, 

i liquidar el tràmit de Mutus Acords amb el propietaris en els trams de 

es Autovies on restin pendents. 

 

− Reparar o fer reparar els danys físics (en els sistemes de reg, en els 

camins que les obres hagin destruït o obstrueixen encara). 

 

− Pal·liar o eliminar talussos que les obres han creat en alguns trams 

perquè en cas de pluges poden provocar inundacions en terrenys 

agrícoles o propietats habitades. 

 

− Tenir en compte la demanda dels propietaris de finques ocupades 

temporalment, no expropiades, que reclamen, tenir la garantia que 

recuperaran la finca tal i com estava abans de l’ocupació. 
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2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya: 

 

− A vetllar perquè es faci un acurat seguiment d’aquest procés 

expropiatori. 

 

3) Comunicar l’aprovació d’aquesta acords al Gobierno de España, al Ministerio 

de Fomento, a la Generalitat de Catalunya, i a la Unió de Pagesos de 

Catalunya. 

 

 

Segona.- Moció per tal de promoure la millora de l’accés a l’Escola Alba. 

 

De conformitat amb l’article 97.3 en relació amb l’article 91.4 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, es sotmet a la consideració del 

Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i aquest aprova per 9 vots a favor del 

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

 

MOCIÓ 

 

Atès que existeix una problemàtica creada en els accessos a l’Escola Alba pel que fa 

a la seguretat viària. 

 

Atès que l’Escola Alba forma part de la xarxa pública escolar municipal de 

l’Ajuntament de Lleida. 

 

Atès que la Generalitat de Catalunya, que és la titular de la carretera C-12, va 

determinar en l’anterior legislatura la seguretat de l’actual accés i la necessitat 

d’habilitar un aparcament. 

 

Atès que aquesta problemàtica afecta a dos municipis, ja que l’escola està situada 

en el terme municipal de Corbins, però la majoria del seu alumnat és del terme 

municipal de Lleida. 

 

Atès que l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Alba ha reclamat la millora dels 

accessos al recinte escolar des de la carretera C-12, mitjançant la construcció d’una 

rotonda i que a més han presentat 7.030 signatures al Departament 

d’Ensenyament reclamant aquesta actuació urgent que posi fi al perill que 

representa per la integritat física dels alumnes, pares i professors l’accés a  aquesta 

escola. 

 

Atès que la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida, l’Escola Alba i l’AMPA 

d’aquesta participen des de fa uns mesos d’un procés de diàleg per trobar una 

solució adient als problemes d’accés i aparcament. 
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Atès que la seguretat d’alumnes, pares, professors i usuaris de la via ha de quedar 

garantida per damunt de qualsevol consideració econòmica. 

 

Atès que el fenomen de la boira, tal com han recollit els mitjans de comunicació, 

agreuja, en ple hivern, aquest problema. 

 

Atès que tots els diputats lleidatans del Parlament de Catalunya han estat en 

contacte amb les parts afectades. 

 

Per l’exposa’t el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià: 

 

ACORDA 

 

Primer.-  L’Ajuntament de Benavent de Segrià insta al Govern de la Generalitat 

competent tant en matèria d’educació com de carreteres, i a l’Ajuntament de Lleida 

com a propietari de l’Escola Alba, a que prioritzin les actuacions necessàries a la 

carretera C-12 que permetin millorar l’accés a l’escola Alba, per tal de garantir el 

màxim la seguretat viària. 

 

Segon.-  L’Ajuntament de Benavent de Segrià demana a l’Ajuntament de Lleida i a 

l’Ajuntament de Corbins que trobin una solució per l’aparcament dels vehicles que 

conjuntament amb l’accés millorarà la seguretat vial de l’enllaç. 

 

Tercer.- Traslladar aquests acords a la Conselleria de Territori i  Sostenibilitat, a la 

Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials a 

Lleida de Territori i Sostenibilitat i d’Educació, al Consell Comarcal del Segrià, a 

l’Ajuntament de Lleida, a l’Ajuntament de Corbins, al Grups Polítics representats al 

Parlament de Catalunya, i a la Direcció i a l’AMPA de l’Escola Alba. 

 

 

Tercera.- Moción para la adopción de un acuerdo municipal de solidaridad, apoyo, 

colaboración e impulso a favor de la “guarda y custodia compartida”. 

 

La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la custodia compartida 

(UEFACC), va presentar mitjançant el servei de telefax de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià la moció para la adopción de un acuerdo municipal de 

solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la “guarda y custodia 

compartida. 

 

De conformitat amb l’article 97.3 en relació amb l’article 91.4 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, es sotmet a la consideració del 

Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i aquest aprova per 9 vots a favor del 

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

 

MOCIÓ 
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La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida 

es una constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la 

construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

 

Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la 

Asamblea  General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada 

por el Reino de España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar 

el derecho de los niños a mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambos progenitores de modo regular. 

 

En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y 

niñas, se ven afectados por graves problemas tras la separación o divorcio de la 

pareja. Según el Instituto de Política Familiar hoy se celebran en España dos 

divorcios por cada tres matrimonios y se estima que casi la mitad de los 

matrimonios que se contraen acaban, antes o después, en divorcio. Esto quiere 

decir que la masa de población afectada es enorme. Sin embargo, las leyes que 

regulan las rupturas matrimoniales están anticuadas y es necesario reformarlas, 

pues producen graves perjuicios sobre todo en los menores, a los que no se les 

garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos padres 

de forma igualitaria y alterna, convirtiéndoles a menuda en instrumento de arma 

arrojadiza o en moneda de cambio para obtener considerables beneficios materiales 

en el proceso de divorcio. 

 

Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la 

transformación de la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse 

con fuerza al mercado laboral y por tanto está en condiciones de mantener su 

autonomía. Por su parte los varones han adoptado un papel activo en la crianza de 

los hijos, se implican en sus cuidados desde el nacimiento y se preocupan por su 

educación, su bienestar y su futuro. En contra de esa evolución social, las normas 

relacionadas con el divorcio imponen a la mujer la especialización en la crianza de 

los hijos y en consecuencia son normas que entran en contradicción con las 

políticas de igualdad y progreso que pretenden fomentar y consolidar el desarrollo 

profesional de la mujer. 

 

En la actualidad el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones 

matrimoniales se sitúa en el 41 %. Además, el actual modelo de divorcio impone, 

en el 92 % de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor, 

mientras el otro pasa a tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario y 

sin relevancia alguna, lo que con el tiempo, en la mayoría de los casos, trae consigo 

la desaparición de ese referente en la vida del menor. La pérdida injustificada de 

uno de los padres supone un drama para cualquier niño, drama que acaba 

produciendo desequilibrios emocionales que arrastrará en su adolescencia y en la 

vida adulta. 

 

Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de 

garantizar el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de 

la familia, provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus 
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hijos y dificultando enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar 

una oportunidad real para rehacer la vida de los adultos y al mismo tiempo 

normalizar y armonizar la vida de los menores con sus dos padres. 

 

Atendiendo a criterios de derechos de los niños, así como de igualdad y 

corresponsabilidad de los progenitores, son numerosos los países que han 

introducido la “Guarda y Custodia Compartida o responsabilidad parental 

compartida” en su legislación. Tal es el ejemplo de Alemania, Austria, Australia, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, EE.UU., Francia, Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, 

Republica Checa, Suecia, Suiza, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, etc. 

 

Por otra parte y como demuestran las encuestas de opinión publicadas 

recientemente así como las iniciativas legislativas aprobadas en diversos 

ayuntamientos, parlamentos autonómicos, diputaciones, juntas generales y 

Senado, la sociedad actual acepta y se posiciona mayoritaria y claramente a favor 

de la “Guarda y Custodia Compartida”, aún a falta de acuerdo entre los padres. 

 

Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés 

de los menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos 

adultos y niños, donde son vulnerados, acuerda: 

 

1. Considerar la figura jurídica de la “Guarda y Custodia Compartida” de los 

hijos, como el mayor garante del interés superior de los mismos, el cual es 

por encima de cualquier otro, el continuar compartiendo sus vidas en 

igualdad temporal, espacial y legal, con sus dos progenitores. 

 

2. Considerar que la Guarda y Custodia Compartida constituye un derecho 

fundamental de los menores, así como el recurso jurídico y familiar que de 

modo general asegura la igualdad de las partes en estos procesos, 

impidiendo que uno de los progenitores se eleve con el monopolio exclusivo 

de los menores, con el riesgo de utilización y manipulación de los mismos. 

 

3. Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el 

ejercicio de la Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en 

que se presenta ante el juzgado una demanda de separación o divorcio, 

salvo los casos excepcionales que puedan producirse. El poder judicial 

deberá velar por este derecho básico de los menores. 

 

4. Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se 

compromete a transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad 

parental que comportan la Guarda y Custodia Compartida, a todos sus 

órganos y muy especialmente en las áreas de familia, igualdad y servicios 

sociales. 

 

5. Instar a las Cortes Generales para que, de modo urgente, aborde las 

modificaciones legales pertinentes en el Código Civil, de manera que figure 

la Guarda y Custodia Compartida como un derecho del menor cuyo ejercicio 
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se ha de salvaguardar de modo general aún en defecto de acuerdo entre los 

padres, considerando igualmente las interacciones negativas que se 

producen con la Ley de Violencia de Género. 

 

6. Comunicar esta moción al Congreso de los Diputados (Mesa del Congreso, 

Grupos parlamentarios, Comisión de Justicia y Comisión de Igualdad), al 

Senado (Mesa del Senado, Grupos parlamentarios, Comisión de Justicia y 

Comisión de Igualdad), al Defensor del Pueblo de España y al Síndic de 

Greuges de Catalunya, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal 

Constitucional, a la Fiscalía General del Estado, y al Parlamento de 

Catalunya. 

 

 

Quarta.- Declaració institucional de suport a les cooperatives durant 2012 any 

internacional de les cooperatives. 

 

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 

com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també 

sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per 

promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al 

desenvolupament social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les 

cooperatives. El missatge de l’Any Internacional: “Les empreses cooperatives 

ajuden a construir un món millor”, reflecteix la valuosa contribució de les 

cooperatives a les persones i al seu entorn. 

 

Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels 

seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les 

persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de 

l’economia catalana: l’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, 

l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, 

els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són 

empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la 

responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el 

desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els 

col·lectius més desafavorits. 

 

Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a 

una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a 

la desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives 

que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són 

generadores d’ocupació i, en el període més sever de crisi econòmica actual, entre 

2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que 

el conjunt de l’economia catalana. 

 

En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que 

reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les 

cooperatives. 
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Per tot això, el Plenari del Consell Municipal acorda, per 9 vots a favor del grup 

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

 

− Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea 

General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les 

Cooperatives. 

− Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives 

del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les 

Cooperatives a la nostra ciutat. 

− Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la 

nostra ciutat durant el 2012. 

− Millorar i, si s’escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per 

donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que 

s’atenen des dels diferents dispositius municipals. 

 

 

Cinquena.- Moció sobre els reiterats furts en zones rurals de les comarques de 

Lleida. 

 

Davant l’alarma social que s’ha produït pels reiterats robatoris i furts en masos i 

magatzems agrícoles a les comarques lleidatanes, amb important danys al 

patrimoni i les inversions realitzades pels pagesos a les infraestructures agrícoles i 

ramaderes d’un alt valor econòmic. 

 

Atès la greu situació que això comporta per als afectats, d’inseguretat i que es 

troben en que continuen i s’incrementen els furts i robatoris, sense que la vigilància 

policial sigui suficient per aturar aquests fets i, lamentablement, s’observa que els 

autors que han estat imputats no són suficientment penats, fet que els anima a 

reincidir en aquests actes contra la propietat. 

 

Davant la situació expressada ha provocat que, des de diferents municipis, s’hagin 

organitzat grups de pagesos per tal d’establir vigilàncies per tal de poder informar a 

la policia autonòmica i local de les persones o vehicles sospitosos que deambulen 

pels termes municipals i aconseguir que, aquest increment de control per part dels 

pagesos, pugui evitar que es produeixin més atemptats contra la propietat. 

 

Atès que els representats del sector agrícola d’aquests municipis s’han adreçat als 

Ajuntaments per tal de demanar el seu recolzament institucional. 

 

Per tot l’exposat més amunt, el Ple aprova per 9 vots a favor del grup polític 

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

 

ACORD 

 

Primer.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià insta al Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya que el Cos de Mossos d’Esquadra (policia competent en 
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seguretat ciutadana), en el marc del programa operatiu mon rural aprovat el març 

del 2011, intensifiqui la vigilància i la investigació policial en les zones rurals de les 

comarques de Lleida per evitar la proliferació de furts i robatoris en les finques, 

masos, granges i magatzems agrícoles. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià insta al Departament d’Interior a que 

el Cos de Mossos d’Esquadra coordini les actuacions amb ajuntaments i Policia Local 

als efectes d’aconseguir una major implicació, una millor vigilància, informació i 

localització dels responsables dels furts i robatoris. 

 

Tercer.- Fer arribar als Departament de Justícia i d’Interior del Govern de la 

Generalitat, i als Ministeris de Justícia i Interior del Govern de l’Estat, la 

preocupació per la proliferació i la reincidència de robatoris i furts en les zones 

rústiques, i per la sensació d’impunitat que actualment tenen els infractors que els 

anima a reiterar en les seves actuacions delictives. 

 

Quart.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, a la mesa i als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i als grups 

parlamentaris del Congrés i Senat, i a la totalitat dels ajuntaments i consells 

comarcals de la demarcació de Lleida. 

 

 

Sisena.- Moció “Defensem l’escola en català”. 

 

Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels 

anys 80 basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la llengua 

vehicular i d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les sentències 

judicials que exigeixen reintroduir l’espanyol com a llengua vehicular. 

 

Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català, ha començat una 

recollida de signatures per tal de donar suport a la Proposició de Llei Defensem 

l’Escola en Català, que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de 

Catalunya, amb l’objectiu de que el català sigui per llei, la única llengua vehicular 

del sistema educatiu entenent que les últimes sentències del Tribunal 

Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posen 

en risc la immersió lingüística donada l’ambigüitat amb la qual es defineix el català 

com a llengua vehicular en l’ordenament jurídic actual ja que no s’exclou d’aquesta 

condició la llengua castellana. Aquest fet suposa l’acceptació també del castellà com 

a llengua vehicular a l’escola catalana en proporció similar a la llengua catalana, el 

que equival a la fi del model d’immersió lingüística vigent fins l’actualitat. 

 

Recollint tot l’exposat anteriorment, el Ple 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.- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem 

l’Escola en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i 

d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i 

modalitats. 

 

Segon.- La col·laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de signatures 

de suport a la susdita proposició de llei. 

 

Tercer.- La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem l’Escola 

en Català, la Mesa del Parlament, i els grups i subgrups parlamentaris presents al 

Parlament de Catalunya. 

 

 

7. Informes d’Alcaldia. 

 

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

 

− Adjudicació de l’obra de la xarxa de clavegueram a l’empresa Arnó. 

 

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

 

− V Jornada tècnica de fruitucultura. 

 

− Projecte canonada aigua de Vilanova a Benavent, i previsió d’execució l’any 

2012 de la segona fase del projecte d’aigua potable. 

 

− Atorgament de subvenció de l’Agència de Residus per arreglar camins amb 

material reciclat. 

 

 

8. Assumptes d’urgència. 

 

Únic.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i 

urgent de 28 de febrer de 2012 (Ple 2 bis/2012). 

 

Atès la celebració el dia 28 de febrer de 2012 de la sessió plenària extraordinària 

número 2 bis/2012, convocada urgentment per l’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb 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. 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 28 de 

febrer de 2012 (Ple 2 bis/2012). 

 

 

9. Precs i preguntes. 

 

9.1.1 Sr. Bernal: quan caduca el contracte de jardineria? I aquesta empresa tenia 

com a millores pintar? 

 

9.1.2. Sr. Palau: caduca al juny; les millores de pintar el mobiliari urbà les vam 

canviar per arreglar la xarxa de regs, perquè es regava malament. 

 

9.2.1. Sr. Sales: a finals de l’any passat va vindre un sindicat agrari a fer una 

xerrada pels pagesos i se li va cobrar 50 euros per la sala i 20 euros per la 

calefacció, això em sembla molt malament perquè venien a fer un acte pels 

pagesos del poble sense treure cap benefici. El més trist de l’assumpte és que van 

vindre que estar només una hora perquè es tancava a les vuit i ningú tenia claus i 

per una hora van tindre que pagar la sala i els 20 euros de calefacció, quan uns 

dies abans havia hagut una empresa de fora que es dedica a jugar a cartes i van 

tindre tota la sala des de les tres de la tarda fins a les onze de la nit, amb calefacció 

i llums, i se li va cobrar 100 euros. Jo em vaig queixar; va vindre a reclamar i se li 

va negar des de el consistori el retorn dels diners; no trobe bé, quan és una 

empresa que es vol lucrar ho trobo bé que se li cobro, però quan es algú que ve a 

fer una xerrada no trobo bé que se li cobro 70 euros a un sindicat agrari. 

 

9.2.2. La Secretaria informa que en tot cas s’ha de proposar la modificació de 

l’ordenança fiscal que regula la utilització de béns municipals. 

 

9.2.3. Es promou el debat general, i s’explica que les associacions municipals no 

paguen, i que en tot cas el que s’ha de promoure és la modificació de la taxa 

aprovada. 
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No existent altres assumptes a tractar, la Il·lm. Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 20:40 hores del dia 1 de març 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 

 

 

3. Expedient Hisenda-6/2011.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2010. 

 

3.1. Sr. Palau: que no estaves el dia del dictamen [dirigint-se al Sr. Català]? 

 

3.2. Sr. Català: sí, el procediment és perfecte, l’únic és que són uns comptes que 

venen d’un pressupost amb el qual hi ha coses que nosaltres no estem d’acord; 

però que consti que el procediment és correcte. 

 

 

4. Expedient Hisenda-1/2012.- Aprovació, si s’escau, inicial del Pressupost 

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

 

4.1. La Il·lm. Sra. Alcaldessa presenta la proposta al Ple. 

 

4.2. Sr. Català: nosaltres diem que no, seguint la línea de les últimes vegades; no 

és el nostre pressupost, hi ha una sèrie de partides amb les que no estem d’acord 

(contribucions especials, la partida de projectes i treballs tècnics, la plantilla de 

personal), bàsicament per això nosaltres diem que no. 

 

4.3. La Secretaria explica el contingut de les aplicacions 9-227,06 i 1-640,00 

(estudis i treballs tècnics). 

 

4.4. Sr. Sales: en relació amb la partida de guals, quants guals hi ha? No és molt 

exagerat preveure 10.000 euros de guals? 

 

4.5. La Secretaria informa que hi ha una o dos sol·licituds; hi ha entre 350 i 400 

guals si es compten tots, poden haver-hi; com que el pressupost d’ingressos és una 

previsió, s’agafa la previsió potencial de guals, es multiplica per la quota i surt la 

previsió lògica. 

 

4.6. Sr. Sales: a l’article 21 hi ha 10.000 euros de manteniment de xarxa d’aigua i 

10.000 euros de manteniment de clavegueram, què és això? 

 

4.7. La Secretaria informa que cada any del concessionari Cassa s’obtenen uns 

20.000 euros en concepte de cànon; cànon de l’aigua que en principi s’hauria de 

destinar a, primer, realitzar totes aquelles actuacions que fora de l’equilibri 

concessional fa falta que assumeixi l’Ajuntament. 

 

4.8. Sr. Bernal: pel que fa a les associacions, heu parlat amb ells? I veig que al Mig 

Segrià no es modifica? 
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4.9. Il·lm. Sra. Alcaldessa: de moment no perquè es va signar un conveni amb 

aquest import que paguen tots els Ajuntaments, ja veurem la propera temporada 

com quedarà. 

 

 

8. Assumptes d’urgència. 

 

8.1. 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. 

 

 

Altres incidències. 

 

Durant el tràmit de participació ciutadana que preveu l’article 88.3 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, un cop aixecada la sessió, el Sr. 

Serentill abandona el seu lloc de Regidor per la següent motivació presentada pel 

propi Sr. Serentill: el Sr. Bernal no li respecta el seu torn de paraula. 

 

Es fa constància d’aquest fet a petició del Sr. Serentill. 
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