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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 11/2013. 

Caràcter: ordinària. 

Data: dilluns, 23 de setembre de 2013. 

Horari: de 20:05 hores a 21:15 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

Il·lm. Sr. Josep Maria Palau Llobera, Alcalde, PPC. 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, 1r Tinent d’Alcalde, PM. 

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

Sra. Montserrat Bosch Pascual, 3r Tinent d’Alcalde, PM. 

Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM. 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència de la Sra. Magdalena Pla Pla (Regidora, CiU). 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Ple-11/2013.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de les 

actes de les sessions ordinària de 30 de maig de 2013 (Ple 5/2013), extraordinària 

de 13 de juny de 2013 (Ple 6/2013), extraordinària de 25 de juny de 2013 (Ple 

7/2013), extraordinària d’1 de juliol de 2013 (Ple 8/2013), extraordinària de 15 de 

juliol de 2013 (Ple 9/2013), i extraordinària d’1 d’agost de 2013 (Ple 10/2013). 

 

2. Expedient Ple-11/2013.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del 

número 127/2013, de 27 de maig de 2013, al número 226/2013, de 12 de 

setembre de 2013). 
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3. Expedient 37/2013.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de preus del contracte 

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

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

 

4. Expedient 38/2013.- Aprovació, si s’escau, de la proposta al Departament 

d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, de les festes locals del 

municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2014. 

 

5. Expedient 39/2013.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de “Conveni marc de 

cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià per al desplegament d’accions en favor de la joventut i 

execució del projecte NRTLL’T de tècnics compartits de joventut a la comarca del 

Segrià en matèria de joventut any 2013 – Conveni en matèria de tècnics compartits 

de joventut Projecte NRTLL’T”. 

 

6. Expedient Ple-11/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al pacte 

nacional pel dret a decidir, presentada pel grup polític municipal de CiU. 

 

7. Expedient Ple-11/2013.- Informes d’Alcaldia. 

 

8. Expedient Ple-11/2013.- Assumptes d’urgència. 

 

9. Expedient Ple-11/2013.- 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. Expedient Ple-11/2013.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys 

de les actes de les sessions ordinària de 30 de maig de 2013 (Ple 5/2013), 

extraordinària de 13 de juny de 2013 (Ple 6/2013), extraordinària de 25 

de juny de 2013 (Ple 7/2013), extraordinària d’1 de juliol de 2013 (Ple 

8/2013), extraordinària de 15 de juliol de 2013 (Ple 9/2013), i 

extraordinària d’1 d’agost de 2013 (Ple 10/2013). 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 11/2013, 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 8 vots a favor dels grups 

polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el 

següent: 
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ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de maig de 2013 

(Ple 5/2013). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 

2013 (Ple 6/2013). 

 

Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 25 de juny de 

2013 (Ple 7/2013). 

 

Quart.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària d’1 de juliol de 

2013 (Ple 8/2013). 

 

Cinquè.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 15 de juliol de 

2013 (Ple 9/2013). 

 

Sisè.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària d’1 d’agost de 2013 

(Ple 10/2013). 

 

 

2. Expedient Ple-11/2013.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 127/2013, de 27 de maig de 2013, al número 

226/2013, de 12 de setembre de 2013). 

 

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 127/2013, de 27 de maig de 

2013, i 226/2013, de 12 de setembre de 2013, ambdues incloses, i el Ple, per 8 

vots a favor dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció 

presencial de la Sra. Pla, acorda restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

 

Núm. 

Decret 

Data Contingut 

127/2013 27/05/2013 Expedient urbanístic 19/2011 

128/2013 27/05/2013 Expedient 21/2013 

129/2013 27/05/2013 Delegació de les funcions d’Alcaldia 

130/2013 28/05/2013 Expedient 22/2013 

131/2013 29/05/2013 Expedient urbanístic 33/2013 

132/2013 30/05/2013 Expedient Hisenda-3/2013 

133/2013 30/05/2013 Expedient 24/2013 

134/2013 30/05/2013 Expedient 25/2013 

135/2013 31/05/2013 Expedient Subvencions-11/2013 
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136/2013 31/05/2013 Expedient Subvencions-12/2013 

137/2013 03/06/2013 Expedient 25/2012 

138/2013 03/06/2013 Expedient 14/2013 

139/2013 04/06/2013 Expedient 44/2011 

140/2013 05/06/2013 Expedient 21/2012 

141/2013 05/06/2013 Expedient urbanístic 38/2013 

142/2013 05/06/2013 Expedient urbanístic 39/2013 

143/2013 10/06/2013 Expedient 25/2012 

144/2013 11/06/2013 Expedient baixes del padró d’habitants 5/2013 

145/2013 11/06/2013 Expedient 25/2012 

146/2013 12/06/2013 Expedient 26/2013 

147/2013 14/06/2013 Expedient 25/2011 

148/2013 17/06/2013 Expedient 27/2013 

149/2013 17/06/2013 Expedient 14/2013 

150/2013 17/06/2013 Expedient 14/2013 

151/2013 17/06/2013 Expedient baixes del padró d’habitants 1/2013 

152/2013 17/06/2013 Expedient baixes del padró d’habitants 2/2013 

153/2013 17/06/2013 Expedient baixes del padró d’habitants 3/2013 

154/2013 18/06/2013 Expedient Hisenda-4/2013 

155/2013 18/06/2013 Expedient 37/2012 

156/2013 19/06/2013 Expedient 25/2012 

157/2013 19/06/2013 Expedient 25/2012 

158/2013 19/06/2013 Expedient urbanístic 37/2013 

159/2013 19/06/2013 Expedient 25/2012 

160/2013 25/06/2013 Expedient 25/2012 

161/2013 25/06/2013 Expedient 7/2012 

162/2013 26/06/2013 Expedient 25/2012 

163/2013 28/06/2013 Expedient Subvencions-13/2013 

164/2013 01/07/2013 Expedient urbanístic 42/2013 

165/2013 01/07/2013 Expedient urbanístic 43/2013 

166/2013 01/07/2013 Expedient Ple-8/2013 

167/2013 02/07/2013 Expedient 25/2012 

168/2013 04/07/2013 Expedient urbanístic 40/2013 

169/2013 05/07/2013 Expedient Subvencions-16/2013 

170/2013 05/07/2013 Expedient Subvencions-12/2013 

171/2013 05/07/2013 Expedient 28/2013 

172/2013 08/07/2013 Expedient 30/2013 

173/2013 08/07/2013 Expedient Subvencions-14/2013 

174/2013 08/07/2013 Expedient 31/2013 

175/2013 09/07/2013 Expedient 25/2012 

176/2013 09/07/2013 Expedient 25/2012 

177/2013 10/07/2013 Expedient 21/2012 

178/2013 11/07/2013 Expedient urbanístic 45/2013 

179/2013 17/07/2013 Expedient 34/2013 

180/2013 18/07/2013 Expedient 25/2012 
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181/2013 22/07/2013 Expedient 28/2013 

182/2013 22/07/2013 Expedients urbanístics 47 i 48/2013 

183/2013 22/07/2013 Expedient urbanístic 49/2013 

184/2013 22/07/2013 Expedient urbanístic 51/2013 

185/2013 22/07/2013 Expedient urbanístic 44/2013 

186/2013 22/07/2013 Expedient ambiental 4/2011 

187/2013 22/07/2013 Expedient urbanístic 25/2013 

188/2013 24/07/2013 Expedient 25/2011 

189/2013 25/07/2013 Expedient 35/2013 

190/2013 25/07/2013 Expedient urbanístic 50/2013 

191/2013 29/07/2013 Expedient urbanístic 53/2013 

192/2013 30/07/2013 Expedient 25/2012 

193/2013 30/07/2013 Expedient urbanístic 52/2013 

194/2013 31/07/2013 Expedient 25/2012 

195/2013 31/07/2013 Expedient 29/2013 

196/2013 01/08/2013 Expedient urbanístic 54/2013 

197/2013 01/08/2013 Expedient urbanístic 58/2013 

198/2013 01/08/2013 Expedient urbanístic 57/2013 

199/2013 05/08/2013 Expedient 21/2012 

200/2013 05/08/2013 Expedient baixes del padró d’habitants 5/2013 

201/2013 05/08/2013 Suplència de Secretaria Intervenció durant vacances 

202/2013 06/08/2013 Expedient 35/2013 

203/2013 06/08/2013 Expedient urbanístic 52/2013 

204/2013 06/08/2013 Expedient 14/2013 

205/2013 19/08/2013 Expedient 25/2012 

206/2013 27/08/2013 Expedient 25/2012 

207/2013 27/08/2013 Expedient urbanístic 59/2013 

208/2013 27/08/2013 Expedient urbanístic 60/2013 

209/2013 27/08/2013 Expedient urbanístic 61/2013 

210/2013 28/08/2013 Expedient 29/2013 

211/2013 28/08/2013 Expedient 37/2013 

212/2013 30/08/2013 Expedient urbanístic 65/2013 

213/2013 30/08/2013 Expedient urbanístic 56/2013 

214/2013 30/08/2013 Expedient urbanístic 62/2013 

215/2013 30/08/2013 Expedient Hisenda-1/2013 

216/2013 02/09/2013 Expedient 25/2012 

217/2013 02/09/2013 Expedient matrimonial 8/2013 

218/2013 02/09/2013 Expedient matrimonial 7/2013 

219/2013 04/09/2013 Expedient urbanístic 58/2013 

220/2013 06/09/2013 Expedient 36/2013 

221/2013 06/09/2013 Expedient urbanístic 13/2013 

222/2013 09/09/2013 Expedient 20/2013 

223/2013 10/09/2013 Expedient Subvencions-17/2013 

224/2013 12/09/2013 Expedient Subvencions-18/2013 

225/2013 12/09/2013 Expedient 36/2013 
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226/2013 12/09/2013 Expedient urbanístic 56/2013 

 

A més, s’informa que en data 2 de setembre de 2013 s’ha enviat al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de España, l’informe d’execució 

del pressupost de l’Ajuntament de Benavent de Segrià corresponen al 2n trimestre 

de 2013. 

 

 

3. Expedient 37/2013.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de preus del 

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

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

concessió. 

 

En data 28 d’agost de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 211/2013, mitjançant el qual es resol el 

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

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

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, signat en data 

25 de febrer de 2011, entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la Sra. Belén 

Rubinat Arqué (43725916H), amb efectes d’1 de setembre de 2013 a 31 d’agost de 

2014, tots dos inclosos» (sic). 

 

En data 28 d’agost de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 211/2013, mitjançant el qual es resol el 

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

2013/2014, amb un total de 28 infants matriculats, en els termes que consten com 

annex I a aquest Decret d’Alcaldia» (sic); no obstant, existeix la previsió immediata 

d’incorporació de dos usuaris més, amb horari de matí. 

 

En data 6 de setembre de 2013, amb número 1456, va tenir entrada al Registre 

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

Rubinat Arqué, mitjançant el qual exposa «[…] Que presenta proposta de revisió de 

preus d’acord amb l’article 16.2 del “Plec de clàusules d’explotació i de 

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

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

la modalitat de concessió”, adjuntant estudi econòmic de la meritada revisió de 

preus» (sic), i sol·licita «Primer.- S’apliqui l’augment de l’IPC de Catalunya fins la 

màxim del 85 % per import que ascendeix a 189,81 euros mensuals. Segon.- Es 

satisfaci l’import corresponent a 2 usuaris menys al servei de matí, 3 usuaris més al 

servei de tarda, i 5 usuaris més al servei de menjador, respecte del contracte 

original, per import que ascendeix a 378,09 euros mensuals» (sic). 

 

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

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

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

clàusules 6.1.e) i 16 del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques 

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



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

Plaça de l’Ajuntament, 1 
25132 Benavent de Segrià   Web:   http://www.benaventdesegria.cat  
Tel. 973 77 76 11  E-mail: ajuntament@benaventdesegria.cat 
Fax. 973 77 76 27 

          

AJUNTAMENT 
DE 

BENAVENT DE SEGRIÀ 
LLEIDA 

 

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

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

públic, i la disposició transitòria primera 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, 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte administratiu de gestió del 

servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la modalitat de concessió, de data 25 de febrer de 2011, pel període 

comprés entre el dia 1 de setembre de 2013 a 31 d’agost de 2014, tots dos 

inclosos, per import de 9.156,51 euros mensuals (= 109.878,12 euros anuals), de 

conformitat amb els següents extrems: 

 
Concepte Import (€) 

(+) Preu original del contracte, curs 2012/2013, en mesos (sense incidència d’usuaris) 8.588,61 

(+) Revisió de preus IPC/juny 2013 (85,00% de 2,60) = 2,21*, en mesos 189,81 

(+) Modificació contracte increment/reducció d’usuaris, manteniment equilibri econòmic**, en mesos 378,09 

(=) Retribució mensual del concessionari 9.156,51 

(=) Retribució anual del concessionari 109.878,12 
* Font: informe mensual “Evolució de l’índex de preus de consum”, del Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya (accessible 

a través de http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/EIPC_juny_2013.pdf). 

** Ex estudi econòmic revisió de preus de la concessió del servei de llar d’infants, curs 2013/2014, presentat per l’interessat en data 6 de setembre de 

2013 (entrada 1456 al Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

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

notifiqui aquest acord a la concessionària interessada. 

 

 

4. Expedient 38/2013.- Aprovació, si s’escau, de la proposta al 

Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, de les 

festes locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2014. 

 

4.1. En el debat de la proposta d’Alcaldia, el grup polític municipal de CiU sol·licita, 

a l’empara de l’article 92.1 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, que l’expedient quedi sobre la taula, aplaçant-se la seva discussió 

per la següent sessió, sol·licitant la retirada de l’assumpte de l’ordre del dia. 

 

4.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde, a l’empara de l’article 91.3 del Reial decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 

règim jurídic de les entitats locals, retira l’assumpte de l’ordre del dia. 

 

 

5. Expedient 39/2013.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de “Conveni 

marc de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del 

Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per al desplegament d’accions 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/EIPC_juny_2013.pdf
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en favor de la joventut i execució del projecte NRTLL’T de tècnics 

compartits de joventut a la comarca del Segrià en matèria de joventut any 

2013 – Conveni en matèria de tècnics compartits de joventut Projecte 

NRTLL’T”. 

 

En data 21 d’agost de 2013, amb número 1418, va tenir entrada al Registre 

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

Presidència del Consell Comarcal del Segrià, del tenor literal següent: «Tal i com es 

va aprovar en el Ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió ordinària de 25 de 

juliol, els trametem còpia de l’acord i el duplicat del conveni de col·laboració 

interadministrativa entre el Consell Comarcal del Segrià i el vostre ajuntament, per 

a l’execució del projecte de tècnics compartits, en matèria de joventut corresponent 

a l’anualitat 2013. Us preguem que ens feu arribar un exemplar del conveni al 

Consell Comarcal del Segrià degudament signat i detallant la data de signatura» 

(sic). Amb el meritat escrit, s’adjunta la següent documentació: a) certificat 

evacuat per la Secretaria del Consell Comarcal del Segrià en data 29 de juliol de 

2013; i b) conveni marc de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal 

del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per al desplegament d’accions en 

favor de la joventut i execució del projecte “NRTLL’T” de tècnics compartits de 

joventut a la comarca del Segrià en matèria de joventut any 2013 (x2). 

 

De conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, l’article 28.1.d) del Decret legislatiu català 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de 

Catalunya, i els articles 303 a 311 del Decret català 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 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la proposta de “Conveni marc de cooperació interadministrativa 

entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per al 

desplegament d’accions en favor de la joventut i execució del projecte “NRTLL’T” de 

tècnics compartits de joventut a la comarca del Segrià en matèria de joventut any 

2013 – Conveni en matèria de tècnics compartits de joventut Projecte NRTLL’T”, 

aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Segrià en data 25 de juliol de 2013. 

 

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

tal que formalitzi la signatura del meritat conveni. 

 

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

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

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

diligenciï la proposta de “Conveni marc de cooperació interadministrativa entre el 

Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per al 

desplegament d’accions en favor de la joventut i execució del projecte “NRTLL’T” de 

tècnics compartits de joventut a la comarca del Segrià en matèria de joventut any 

2013 – Conveni en matèria de tècnics compartits de joventut Projecte NRTLL’T”, 

aprovat mitjançant el present acord. 

 

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

notifiqui 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 meritat. 

 

Sisè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que, un cop 

signat el conveni, publiqui anunci d’aquest extrem en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida. 

 

 

6. Expedient Ple-11/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al 

pacte nacional pel dret a decidir, presentada pel grup polític municipal de 

CiU. 

 

En data 29 de juliol de 2013, amb número 1283, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, escrit presentat pel portaveu del 

grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Benavent de Segrià, del tenor literal 

següent: «Adjunt us trametem moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir, 

per tal de que sigui inclosa en el proper ple ordinari que es celebri» (sic). 

 

De conformitat amb l’article 106 del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 

grup polític municipal de Convergència i Unió proposa al Ple, i aquest aprova per 6 

vots a favor dels grups polítics municipals de PM i de CiU, 2 vots en contra del grup 

polític municipal del PPC i del Sr. López, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, la 

següent: 

 

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 

 

Preàmbul 

 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament 

la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 

igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 

identitat col·lectiva. 

 

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 

Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 

han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de 
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diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema 

«Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema 

«Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 

27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya 

pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant 

una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 

adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 

 

El passat 6 de maig de 2013 el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va 

manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional 

pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions 

catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de 

respecte de la pluralitat d’opcions, a través de la deliberació i diàleg en el si de la 

societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del 

dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular. 

 

Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir, com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar 

l’opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi ha 

assistit representants de les institucions més representatives del país, del món 

local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les 

forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una 

consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final. 

 

Acords 

 

Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, constatant la necessitat 

que s’hi sumin el màxim d’institucions, administracions, entitats civils, cíviques, 

ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials i forces polítiques 

favorables a l’exercici del dret a decidir. 

 

Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i 

cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de 

forma activa en aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir i de la 

celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

 

Tercer.- Inscriure l’adhesió de la corporació al web www.dretadecidir.cat. 

 

Quart.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

7. Expedient Ple-11/2013.- Informes d’Alcaldia. 

 

7.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde informa sobre els següents aspectes: 

 

− Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes. 

http://www.dretadecidir.cat/
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− Reunió amb la direcció de l’Organisme autònom de gestió i recaptació de 

tributs, de la Diputació de Lleida, relativa a la domiciliació dels tributs de 

cementiri i escombraries. 

 

− Inici del funcionament del consultori i destinació de personal a les tasques 

administratives del consultori. 

 

− Compra d’un remolc per la furgoneta. 

 

− Festa de les puntaires. 

 

− Preparació de la fira de la salut. 

 

− Places d’aparcament i de càrrega i descàrrega al casc urbà. 

 

− Acomiadament d’un personal de la brigada municipal. 

 

− Instal·lació d’una centraleta de comunicacions a l’Ajuntament. 

 

− Ajornament del nou PUOSC fins a l’any 2014. 

 

7.2. La Sra. Trilla informa sobre els següents aspectes: 

 

− Actuacions de manteniment del camp de futbol. 

 

− Contracte de manteniment de les zones enjardinades. 

 

− Actuacions de manteniment sobre els camins municipals. 

 

7.3. La Sra. Caselles informa sobre els següents aspectes: 

 

− Situació de la tresoreria municipal i de l’estat dels pagaments actualitzats a 

9 de setembre de 2013, amb excepció de les factures relatives al 

manteniment de l’església i dels camins municipal, que fan referència a 

subvencions pendents de cobrar. 

 

− Subvenció de la Diputació de Lleida per la realització de la fira de la salut. 

 

 

8. Expedient Ple-11/2013.- Assumptes d’urgència. 

 

8.1. Ratificació, si s’escau, del Decret d’Alcaldia número 231/2013, de data 17 de 

setembre de 2013. 

 

Apreciada la urgència de l’assumpte per 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, l’Alcaldia 
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de l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a 

favor dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, i 1 abstenció presencial 

de la Sra. Pla, la ratificació del Decret d’Alcaldia número 231/2013, de data 17 de 

setembre de 2013, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 231/2013. 

Expedient municipal SUBVENCIONS 19/2013. 

Data: 17 de setembre de 2013. 

 

Antecedents 

En data 5 de setembre, s'ha publicat l'Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, per 

la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a 

la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de 

col·laboració social en administracions públiques, amb persones perceptores de 

prestacions d’atur, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 

 

Degut a que no està previst que el nostre Ajuntament sigui beneficiari de la 

subvenció de forma individualitzada, existeix l’oportunitat de participar del 

programa a nivell comarcal, juntament amb la resta de municipis en la mateixa 

situació i sota el paraigua del Consell Comarcal del Segrià. 

 

Fonaments jurídics. 

L'Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s’estableixen les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions de 

foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en 

administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions d’atur, i s’obre 

la convocatòria per a l’any 2013. 

 

Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local. 
 

Article 53.1.u) del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Presentar l’adhesió al Projecte de col·laboració social elaborat pel Consell 

Comarcal del Segrià atès que l’Ajuntament de Benavent de Segrià no pot fer-ho 

individualment i poder sol·licitar una persona perceptora de subsidi major de 45 

anys, o major de 30 anys en el seu defecte, per realitzar tasques de suport a la 

brigada municipal del nostre Ajuntament. 
 

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

notifiqui aquest Decret al Consell Comarcal del Segrià. 
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Tercer.- Donar compte del present Decret al Ple en la propera sessió ordinària que 

es celebri» (sic). 

 

 

9. Expedient Ple-11/2013.- Precs i preguntes. 

 

9.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: el passat dia 16 de setembre 

es va posar en funcionament el nou consultori mèdic, quasi tres mesos després de 

la seva inauguració. Com és que no ha començat a funcionar fins ara? No hauria 

estat millor i més coherent inaugurar-lo en el moment en que comencés a 

funcionar? Hi va tenir alguna cosa a veure el canvi d’alcaldia del passat mes de 

juny? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde respon: es va inaugurar quan es va inaugurar perquè donaven 

les dates aquestes, ojalá es pogués inaugurar més aviat, però el funcionament ha 

estat pendent de la contractació de l’augment de potència de la llum. Com que 

encara no hi ha calefacció, ha començar a funcionar ja. L’augment de potència 

costarà uns 400 euros. 

 

 

9.2. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: perquè l’Ajuntament no ha 

organitzat cap acte per commemorar la diada de l’onze de setembre? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde respon: es un dia festiu i uns van a anar a la via catalana, uns 

altres van anar al Ikea de Zaragoza i uns altres es van quedar aquí. Jo vaig fer el 

que institucionalment em demanaven: ficar la senyera. Es va considerar un dia 

festiu. 

 

 

9.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: al ple 10/2013, al distribuir les 

regidories, veiem que la Rosa s’encarrega de les àrees d’economia i finances i a la 

vegada és adjunta de les d’urbanisme i indústria que porta l’Antonio. Quin és el 

motiu de base d’això? 

 

La Sra. Caselles (PM) respon: es va considerar posar-me adjunta més que res per 

fer reforç perquè sóc la que vaig estar més en contacte amb els propietaris de les 

SAU. I segon perquè tinc també una disponibilitat laboral més flexible que el Toni. 

 

El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: des de fora l’apreciació és que el 

regidor d’urbanisme és un convidat de pedra, no el sentim mai, que ningú s’ho 

prengui malament que no és la meva intenció. 

 

El Sr. López (PM) realitza la següent intervenció: el dia que vulgui qualsevol 

personal del poble i vosaltres, saber alguna cosa em dieu el dia i l’hora i jo ho 

explicaré tot. 

 

El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: no dubto de la seva feina. 
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9.4. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció i els següents precs: el dia 1 

de juliol en el discurs de la presa de possessió com alcalde vas dir que agrairies la 

col·laboració de CiU. Per nosaltres perfecte. Ens ha sorprès assabentar-nos dels 

actes de la Festa Major al repartir els programes i encara ens ha sorprès més l’inici 

d’unes obres a la Plaça Major de les que no en sabíem res. Ens vam imaginar que 

serien per solventar el problema de l’aparcament. Si se’ns hagués consultat 

hauríem dit que solament calia enretirar els pilons (per cert, uns pilons que han 

ocasionat bastants problemes) i pintar la zona d’aparcament. L’obra que s’està 

realitzant és desproporcionada, més encara en un moment en que cal estalviar. 

M’agradaria recordar que el setembre de 2010 el grup de CiU va presentar una 

moció per tal de que es fessin aquests canvis. Vam dir: “que s’habiliti a la mateixa 

plaça una zona d’aparcament per als vehicles i que permeti donar servei als veïns i 

comerços de la zona”. La moció es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ERC (en 

aquell moment, del regidor no adscrit), en contra del PSC i PPC. La moció es va 

aprovar quatre a tres. Ara fa tres anys. Ho vam dir pel dret i pel revés. Ho vam 

denunciar en el nostre butlletí un parell de vegades però cap resultat. Han passat 

tres anys i el temps ens ha donat la raó. Aprofitem ara, per demanar, a més a més, 

que s’omplin els desnivells existents de la plaça, perquè el temps també ha 

demostrat que són perillosos, i que s’instal·li la creu del terme a la zona on 

antigament estava. Això sí que és una qüestió de memòria històrica. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde respon: es creu convenient fer les obres de la plaça, 

possiblement rectificar és de savis. Es fa en aquella zona perquè no modifica 

l’estructura de la plaça. A la plaça es ficaran més jardineres, i en estudi està 

l’augmentar el terraplè, inclús si és possible enjardinar-los. Pel que fa a la creu, es 

va fer una consulta popular, una participació ciutadana, i la gent va manifestar que 

no la volia a la plaça. 

 

 

9.5. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: el passat dimarts dia 17 de 

setembre va sortir al diari Segre unes declaracions relatives a que l’Alcalde havia 

denunciat a l’Assemblea Nacional Catalana al Departament de Carreteres de la 

Diputació de Lleida pels cartells situats al costat de la carretera i al Bisbat per 

l’estelada que oneja al campanar. Què hi ha de cert de tot això? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde respon: res. Jo vaig fer una pregunta a la Diputació dient de qui 

eren els cartells que hi ha a la carretera. Em diuen de la Diputació i punto. 

L’estelada que està ficada al campanar és problema del Bisbat, el campanar és del 

Bisbat, la parròquia. Aquí acaba la labor de l’Alcalde i de l’Ajuntament de Benavent, 

punto en boca, res més. La Diputació té trenta metres, el cartell està en zona 

d’influència de la carretera,  l’Ajuntament no diu res ni pot dir res, tret que aquell 

cartell l’hagués ficat sense permís al casc urbà. El campanar és del Bisbat, de la 

parròquia. Jo vaig ser molt escuet amb el Segre, si volen alguna cosa que vinguin a 

l’Ajuntament, que la porta està oberta per tothom, jo propaganda a costa meva no 
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en faig. A l’Ajuntament i al poble de Benavent no li cal de sorolls, tothom que faci el 

que vulgui mentre compleixi la llei. 

 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 21:15 hores del dia 23 de setembre de 2013, de la qual aixeco 

la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcalde, 

Antonio Ropero Vilaró Josep Maria Palau Llobera 
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ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

6. Expedient Ple-11/2013.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al 

pacte nacional pel dret a decidir, presentada pel grup polític municipal de 

CiU. 

 

6.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: és una proposta que surt del 

govern de la Generalitat, on es demana que s’impliqui el màxim d’institucions, de 

societat civil i d’entitats, de cara a potenciar i poder fer el referèndum del dret a 

decidir. Tots estem parlant d’independència, però lo bàsic, lo important, és primer 

que la gent digui quina de les dos opcions vol. Nosaltres pensem que això és bàsic. 

Aquí cada partit polític defensarà les seves posicions, però el que sí em de tenir tots 

clar és que em de tenir l’oportunitat de decidir, de dir la nostra. 

 

6.2. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: nosaltres estem en 

aquesta línea que, per arribar al punt b, primer em de saber l’opinió de la societat. 

I estem totalment d’acord amb el dret a decidir. 

 

6.3. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: vull dir dos coses. De 

tots és coneguda la postura del Partit Popular de Catalunya al respecte i és que les 

consultes, tant nacionals com internacionals, han d’estar emparades en el marc 

legal. Avui per avui no es donen aquestes circumstàncies. El Partit Popular aboga 

pel diàleg i no la ruptura de Catalunya amb l’Estat. Crec que és una peça 

fonamental Catalunya a l’Estat, i pensem que la millora, ja ho he dit dos o tres 

vegades, del finançament de la comunitat autònoma seria el més important que 

hauríem de fer ara. Després, avui llegia a la Vanguardia que el president d’Unió 

Democràtica aboga per una tercera via, i és que el referèndum, si es fa, ha de ser 

en base a tota la legalitat, la qual cosa vol dir que tenen molta feina tant el 

president de la Generalitat com el president Rajoy. Jo estic a favor de que del 

consens que surto, i sempre dins de la legalitat, es pugui fer el que s’hagi de fer. 
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