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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 3/2013. 

Caràcter: ordinària. 

Data: dijous, 7 de març de 2013. 

Horari: de 20:05 hores a 20:40 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

 

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

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

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

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

 

Absència del Sr. Manuel Català Ros (Regidor, CiU). 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Ple-3/2013.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de les 

actes de les sessions ordinària de 13 de desembre de 2012 (Ple 13/2012), 

extraordinària i urgent de 8 de gener de 2013 (Ple 1/2013), i extraordinària de 4 de 

febrer de 2013 (Ple 2/2013). 

 

2. Expedient Ple-3/2013.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia (del 

número 295/2012, de 10 de desembre de 2012, al número 48/2013, d’1 de març 

de 2013). 

 

3. Expedient 7/2013.- Aprovació, si s’escau, inicial de la creació del servei 

d’ensenyament musical i del seu reglament. 
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4. Expedient Ple-3/2013.- Aprovació, si s’escau, de la següent moció: Primera.- 

Moció de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del poble de 

Catalunya del Parlament de Catalunya (promoguda pel grup polític municipal de 

CiU); Segona.- Moció regeneració democràtica i lluita contra la corrupció. 

 

5. Expedient Ple-3/2013.- Informes d’Alcaldia. 

 

6. Expedient Ple-3/2013.- Assumptes d’urgència. 

 

7. Expedient Ple-3/2013.- 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-3/2013.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys 

de les actes de les sessions ordinària de 13 de desembre de 2012 (Ple 

13/2012), extraordinària i urgent de 8 de gener de 2013 (Ple 1/2013), i 

extraordinària de 4 de febrer de 2013 (Ple 2/2013). 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 3/2013, 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 de PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Català, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 13 de desembre de 

2012 (Ple 13/2012). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 8 de 

gener de 2013 (Ple 1/2013). 

 

Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 4 de febrer de 

2013 (Ple 2/2013). 
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2. Expedient Ple-3/2013.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 295/2012, de 10 de desembre de 2012, al número 

48/2013, d’1 de març 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 295/2012, de 10 de desembre 

de 2012, i 48/2013, de 1 de març de 2013, ambdues incloses, i el Ple per 8 vots a 

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

del Sr. Català, acorda restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte. 

 

Núm. 

Decret 

Data Contingut 

295/2012 10/12/2012 Calendari de sessions ordinàries Junta de Govern Local 2013 

296/2012 10/12/2012 Expedient 64/2011 

297/2012 11/12/2012 Expedient 37/2012 

298/2012 11/12/2012 Expedient 32/2012 

299/2012 13/12/2012 Expedient 40/2012 

300/2012 13/12/2012 Expedient baixes padró d’habitants 9/2012 

301/2012 13/12/2012 Expedient urbanístic 62/2012 

302/2012 13/12/2012 Expedient urbanístic 64/2012 

303/2012 14/12/2012 Expedient 7/2012 

304/2012 18/12/2012 Expedient subvencions 20/2012 

305/2012 20/12/2012 Expedient 41/2012 

306/2012 20/12/2012 Expedient urbanístic 65/2012 

307/2012 20/12/2012 Expedient urbanístic 66/2012 

308/2012 21/12/2012 Expedient urbanístic 67/2012 

309/2012 21/12/2012 Expedient 40/2012 

310/2012 21/12/2012 Expedient 25/2012 

311/2012 24/12/2012 Expedient 21/2012 

312/2012 28/12/2012 Expedient 21/2012 

313/2012 31/12/2012 Expedient 25/2012 

314/2012 31/12/2012 Aprovació de factures 

1/2013 02/01/2013 Expedient 1/2013 

2/2013 03/01/2013 Expedient subvencions 1/2012 

3/2013 03/01/2013 Expedient baixes padró d’habitants 5/2012 

4/2013 03/01/2013 Expedient baixes padró d’habitants 6/2012 

5/2013 03/01/2013 Expedient baixes padró d’habitants 7/2012 

6/2013 03/01/2013 Expedient urbanístic 68/2012 

7/2013 04/01/2013 Cancel·lació i devolució de garantia (embargada) 

8/2013 04/01/2013 Expedient 21/2012 

9/2013 10/01/2013 Expedient urbanístic 1/2013 

10/2013 11/01/2013 Expedient 32/2012 
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11/2013 14/01/2013 Expedient hisenda 1/2012 

12/2013 14/01/2013 Expedient hisenda 1/2013 

13/2013 21/01/2013 Expedient 25/2011 

14/2013 21/01/2013 Expedient 6/2013 

15/2013 24/01/2013 Expedient hisenda 1/2013 

16/2013 29/01/2013 Expedient urbanístic 54/2012 

17/2013 30/01/2013 Expedient subvencions 20/2012 

18/2013 30/01/2013 Expedient ambiental 1/2011 

19/2013 30/01/2013 Expedient urbanístic 4/2013 

20/2013 31/01/2013 Expedient subvencions 1/2013 

21/2013 01/02/2013 Expedient 21/2012 

22/2013 01/02/2013 Expedient 25/2012 

23/2013 05/02/2013 Expedient 25/2011 

24/2013 05/02/2013 Expedient 25/2011 

25/2013 06/02/2013 Expedient 32/2012 

26/2013 07/02/2013 Expedient urbanístic 2/2013 

27/2013 07/02/2013 Expedient urbanístic 3/2013 

28/2013 11/02/2013 Expedient baixes padró habitants 1/2013 

29/2013 11/02/2013 Expedient subvencions 10/2012 

30/2013 12/02/2013 Expedient 39/2012 

31/2013 12/02/2013 Expedient urbanístic 10/2013 

32/2013 13/02/2013 Expedient subvencions 13/2012 

33/2013 14/02/2013 Expedient urbanístic 9/2013 

34/2013 15/02/2013 Expedient urbanístic 6/2013 

35/2013 18/02/2013 Expedient 8/2013 

36/2013 18/02/2013 Expedient 9/2013 

37/2013 19/02/2013 Expedient 25/2012 

38/2013 20/02/2013 Expedient urbanístic 5/2013 

39/2013 22/02/2013 Expedient matrimonial 4/2013 

40/2013 26/02/2013 Expedient 39/2012 

41/2013 27/02/2013 Expedient baixes padró habitants 8 i 9/2012 

42/2013 27/02/2013 Expedient baixes padró habitants 2/2013 

43/2013 27/02/2013 Expedient 25/2012 

44/2013 27/02/2013 Expedient urbanístic 8/2013 

45/2013 27/02/2013 Expedient urbanístic 6/2013 

46/2013 28/02/2013 Expedient 25/2012 

47/2013 28/02/2013 Expedient 13/2013 

48/2013 01/03/2013 Expedient urbanístic 12/2013 

 

 

3. Expedient 7/2013.- Aprovació, si s’escau, inicial de la creació del servei 

d’ensenyament musical i del seu reglament. 

 

En data 16 de novembre de 2010 es va signar el conveni entre el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Benavent de 
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Segrià per a la creació d’una escola de música municipal, en virtut del qual es crea 

l’Escola de Música Municipal de Benavent de Segrià, de la qual és titular 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 14 de gener de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 12/2013, mitjançant el qual es considera 

definitivament aprovat el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2013, que és el primer pressupost des de la signatura del 

meritat conveni, que preveu en l’estat de despeses l’aplicació pressupostària 3-

227,98 Concessió servei d’escola de música. 

 

En data 15 de febrer de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

formular la memòria justificativa i projecte d’establiment de la implantació del 

servei d’ensenyament musical de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

En data 15 de febrer de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

formular el projecte de reglament del servei d’ensenyament musical de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb els articles 22.2.d) i f), 25.2.m), 49 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 52.2.d) i g), 66.3.n), 

246, 247, 248, 249, 250, 258 i 259 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, i els articles 158, 159 i 160 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de 

PM, del PPC i de CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Català, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment la creació del servei d’ensenyament musical de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de conformitat amb les següents dades: 

 

− Denominació: Escola de Música Municipal de Benavent de Segrià. 

− Codi: 25009708. 

− Adreça: Avinguda Segrià, 8. 

− Municipi: Benavent de Segrià. 

− Comarca: Segrià. 

− Titular: Ajuntament de Benavent de Segrià. 

− Ensenyaments: ensenyaments de música que no condueixen a l’obtenció de 

títols amb validesa acadèmica o professional. 

− Capacitat màxima simultània: 27 alumnes. 

− Creació: ex conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a la creació d’una escola 

de música municipal, de data 16 de novembre de 2010. 
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Segon.- Aprovar inicialment el reglament del servei d’ensenyament musical de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en els termes que consten a l’expedient. 

 

Tercer.- Sotmetre a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils mitjançant 

anunci publicat en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en el BOP, en el DOGC i en el 

diari La Mañana, i a audiència del Consell de Persones Consumidores de Catalunya, 

els anteriors acords inicials de creació del servei públic i del seu reglament 

regulador. 

 

Quart.- Considerar aprovat definitivament la creació del servei públic i del seu 

reglament regulador en cas que no es presentin al·legacions o suggeriments durant 

els meritats tràmits d’informació pública i audiència. 

 

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

diligenciï el reglament aprovat inicialment. 

 

 

4. Expedient Ple-3/2013.- Aprovació, si s’escau, de la següent moció: 

Primera.- Moció de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del 

poble de Catalunya del Parlament de Catalunya (promoguda pel grup 

polític municipal de CiU); Segona.- Moció regeneració democràtica i lluita 

contra la corrupció. 

 

4.1. Primera.- Moció de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del 

poble de Catalunya del Parlament de Catalunya (promoguda pel grup polític 

municipal de CiU). 

 

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A DECIDIR 

DEL POBLE DE CATALUNYA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

En els darrers anys, una majoria de forces politiques i socials del nostre país, han 

impulsat un procés de transformació de l’actual relació entre Catalunya i Espanya. 

Conscients de la necessitat d’ampliar el nostre autogovern i d’acabar amb l’espoli 

fiscal que patim, per poder afrontar de la millor manera possible els reptes del 

nostre futur. 

 

Malgrat aquesta voluntat majoritària, l’Estat Espanyol ha reiterat la seva nul·la 

voluntat de canvi. El procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la 

Sentència del Tribunal Constitucional en contra de la voluntat de la ciutadania 

Catalana expressada en el referèndum de l’Estatut i els reiterats atacs a la nostra 

llengua, la nostra cultura i el nostre autogovern, comporten una negativa constant 

a la voluntat d’evolució democràtica del poble català. 

 

El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de fer un pas en davant i superar 

l’actual situació de bloqueig que ens imposa l’Estat Espanyol. Les manifestacions 

del 10 de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la del 

passat 11 de setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” són 
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expressions clares de la voluntat majoritària que tenim els catalans i catalanes per 

poder exercir el dret a decidir el nostre futur com a poble. 

 

En les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre de 

2012 la ciutadania del nostre país va expressar d’una manera clara i majoritària la 

seva voluntat d’exercir aquest dret a decidir.  

 

Interpretant aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 

2013, en la primera sessió de la X legislatura ha aprovat una DECLARACIÓ DE 

SOBIRANIA DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb el següent 

redactat:  

 

Proposta de Resolució d’aprovació  de la Declaració  de Sobirania  i del dret 

a decidir  del Poble de Catalunya:  

 

“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. 

 

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble 

català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El par-

lamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees 

de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 

 

Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 

autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 

Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 

comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 

institucions d’autogovern. 

 

Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha 

configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de 

reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu. 

 

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans 

ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà 

un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de 

Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí 

un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 

Estatut d’Autonomia. 

 

La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 

dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del 

poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la 
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creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la 

Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a 

l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonomista 

definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà 

mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les 

primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 

 

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les 

forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del 

marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i 

negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal 

destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa 

radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de 

l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui 

s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, 

socials, culturals i lingüístics. 

 

De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar 

l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massi-

ves del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la 

de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són ex-

pressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del 

poble de Catalunya. 

 

Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 

Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 

lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 

darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 

expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 

 

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la 

primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania 

de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la 

següent:  

 

Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 

 

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble 

de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu 

l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 

puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  

 

– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter 

de subjecte polític i jurídic sobirà. 
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– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 

escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el 

respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat 

catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 

majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a 

decidir. 

 

– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 

població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís 

per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 

 

– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees 

i el conjunt de la comunitat internacional. 

 

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 

expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya 

com un sol poble. 

 

– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 

Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 

compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles 

d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 

 

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 

democràtic i l’exercici del dret a decidir. 

 

– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que 

representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant 

s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que 

garanteixin aquest principi. 

 

– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 

partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 

agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar 

els mecanismes que garanteixin aquest principi. 

 

El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser 

actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del 

poble de Catalunya.” 

 

Pels motius anteriorment exposats, el grup de Convergència i Unió a l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, 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 del Sr. Català, l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 
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Primer.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià expressa el seu suport a la 

DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, 

aprovada el 23 de gener de 2013, en la primera sessió plenària de la X legislatura 

del Parlament de Catalunya.  

 

Segon.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 

mesa i grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 

 

4.2. Segona.- Moció regeneració democràtica i lluita contra la corrupció. 

 

La necessitat de regenerar la gestió pública i lluitar contra la corrupció s’han 

instal·lat a l’agenda política i social catalanes. Especialment arran dels darrers casos 

que han saltat a la llum pública a través dels mitjans de comunicació. 

 

Tenint en compte que els partits polítics som part del problema, creiem que hem de 

ser necessàriament part de la solució. Per això, el conjunt de les forces polítiques 

democràtiques, hem de treballar de la mà i amb el màxim consens possible per 

assolir propostes concretes per a una major transparència com, per exemple, que 

no hi hagi indult per una sentència d’irregularitats en el càrrec públic. 

 

Entre tots plegats hem de restablir la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en la 

política i en els seus representants, introduint les mesures que s’escaiguin per 

evitar nous casos de corrupció. 

 

Proposem una política de tolerància zero amb la corrupció, celeritat a la justícia en 

tots els casos, un enduriment de les penes dels polítics condemnats i un gran pacte 

per determinar com i quan hem d’actuar tots els partits. La corrupció és 

inacceptable i és impossible que passi. 

 

Ara bé, de la mateixa manera reclamem respectar la presumpció d’innocència com 

a dret essencial d’un estat democràtic, explicitar que una persona imputada no és 

una persona culpable, i que aquesta ha de poder aportar explicacions, clares, per 

poder defensar-se. No podem situar tots els casos d’imputacions en el mateix 

nivell. Sovint l’escàndol mediàtic i popular que es munta al voltant d’alguns casos 

acaba sent molt superior al que realment hauria de ser. Aboguem per suspendre els 

càrrecs polítics en el partit per aquelles persones que siguin imputades en causes 

judicials, però no en aquelles responsabilitats públiques que hagin guanyat a les 

urnes ja que, en cas que la imputació no acabi en condemna, la restitució del càrrec 

ja no és possible. 

 

Per tot plegat demanem nous marcs legals i noves pràctiques per fer front a la 

corrupció. I ho hem de fer junts des del Parlament de Catalunya, amb noves lleis 

que garanteixin comportaments polítics i cívics que impedeixen que es tornin a 

repetir casos com els que estem veient darrerament. Els partits polítics som els 

únics que podem afrontar el tema de la corrupció de manera seriosa a través de la 

nostra acció parlamentària i en aplicació de la nostra competència legislativa. 
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Un primer pas ha estat l’admissió a tràmit per part de la Mesa i la Junta de 

Portaveus del Parlament de les ponències conjuntes de la llei de transparència i la 

llei electoral. Aquest ha de servir per pitjar l’accelerador i donar la màxima celeritat 

a la tramitació parlamentària de les dues lleis, per donar resposta a la urgència que 

la societat creu que tenen aquests dos temes. La Llei electoral, en la seva 

integritat, ha de ser la que regeixi les properes eleccions al Parlament de 

Catalunya. 

 

Finalment i en la mateixa línia de garantir una millor qualitat democràtica, 

considerem que la llei de transparència o la llei electoral han d’incloure que tots els 

partits hagin de celebrar primàries per escollir els seus candidats. Creiem que això 

ha de formar part de l’actitud de totes les forces polítiques del país, per completar 

com cal aquest exercici de transparència i de regeneració democràtica. 

 

Aquest no ha de ser només un element que estigui en mans de la voluntat dels 

partits, sinó que ha de formar part de la normalitat del desenvolupament 

democràtic del nostre país. 

 

Per tot plegat és indispensable el suport del món local reivindicant el màxim 

consens polític i la màxima celeritat en la tramitació d’aquestes lleis i pràctiques per 

millorar la qualitat democràtica, per regenerar la gestió pública i per eradicar la 

corrupció. Només d’aquesta manera podrem recuperar la confiança de la ciutadania 

en la política i en els seus representants. 

 

Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquesta aprova per 7 vots a favor dels grups 

polítics municipals de PM i de CiU, 1 vot en contra del grup polític municipal del 

PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Català, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Instar a la Generalitat a que es comprometi a tenir tramitada 

parlamentàriament la Llei de Transparència abans de l’estiu i la Llei Electoral abans 

de finals d’any. 

 

Segon.- Convidar al conjunt de les forces polítiques democràtiques a treballar de la 

mà i amb el màxim consens possible per reclamar la major celeritat en la tramitació 

d’aquestes lleis i pràctiques concretes per millorar la qualitat democràtica, per 

regenerar la gestió pública i per eradicar la corrupció. 

 

Tercer.- Reclamem que la llei de transparència o la llei electoral han d’incloure que 

tots els partits hagin de celebrar primàries per escollir els seus candidats per 

completar aquest exercici de transparència i de regeneració democràtica, per 

restablir la confiança de la ciutadania envers la política i els seus representants. 
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Quart.- Instar a totes les forces polítiques a consensuar i acordar que la Llei 

electoral, en la seva integritat, sigui la que regeixi les properes eleccions al 

Parlament de Catalunya. 

 

Cinquè.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 

presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació 

de Municipis de Catalunya. 

 

 

5. Expedient Ple-3/2013.- Informes d’Alcaldia. 

 

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

 

− Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià i del Consell Comarcal del Segrià. 

 

 

5.2. El Sr. López informa sobre els següents aspectes: 

 

− Consultori mèdic local, estat de les obres i règim de pagament de 

certificacions. 

 

 

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

 

− VI Jornada tècnica de fructicultura, amb una assistència de 93 persones i un 

cost de 118 euros. 

 

− Dipòsit d’aigua potable, règim de les obres i de les instal·lacions elèctriques. 

 

− Projecte de reconversió de les zones enjardinades de la carretera. 

 

− Manteniment de camins a càrrec del Consell Comarcal del Segrià (PUOSC). 

 

 

6. Expedient Ple-3/2013.- Assumptes d’urgència. 

 

Únic.-Expedient de subvencions 10/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de 

subvenció per al funcionament de llar d’infants, curs 2011-2012. 

 

En data 20 de juny de 2012, l’Ajuntament de Benavent de Segrià va presentar la 

sol·licitud de subvenció per al funcionament de les llars d’infants de titularitat de les 

corporacions locals, per al curs 2011-2012, demanant en aquest concepte una 

subvenció per import de 55.000,00 euros del Departament d’Ensenyament, de la 

Generalitat de Catalunya. 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

En data febrer de 2013, aquest Ajuntament de Benavent de Segrià –a través del 

servei EACAT– ha tingut coneixement que el Departament d’Ensenyament, de la 

Generalitat de Catalunya, atorga una subvenció per al funcionament de la llar 

d’infants de Benavent de Segrià (25008418) per import de 39.000,00 euros. 

 

En data 11 de febrer de 2013, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià va 

adoptar el Decret d’Alcaldia número 29/2013, mitjançant el qual accepta la 

meritada subvenció i ordena la seva justificació en els termes que consten a la 

resolució. 

 

En data 12 de febrer de 2013, la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

tramita la meritada justificació de la subvenció, a través del servei EACAT. 

 

En data 4 de març de 2013, amb número 367, va tenir entrada al Registre General 

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

Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, 

del tenor literal següent: 

 
«Us comuniquem que d’acord amb la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 18 de 
febrer de 2013, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de 
llars d’infants, per al curs 2011-2012, l’import atorgat a aquesta corporació local per a la 
llar d’infants és de 39.000,00 €. 
 
[…] 
 
—3 Per al pagament de la subvenció, la corporació local haurà de trametre a la Direcció 
General de Centres Públics […], abans del 30 d’abril de 2013, la documentació següent: 

 
− Acord del ple de la Corporació Local pel qual s’accepta la subvenció. 
− Certificació del secretari/a o interventor/a de la corporació sobre el cost del servei 

del curs escolar 2011-2012 desglossat per despeses de personal i despeses de 
funcionament, així com dels ingressos percebuts. 

− Declaració d’altres subvencions rebudes. 
 

[…]» (sic). 

 

Atès que els dos darrers requisits exigits per la Direcció General de Centres Públics 

(certificació de la Secretaria i declaració d’altres subvencions rebudes) ja s’han 

tramitat en data 12 de febrer de 2013. 

 

Atès que l’acceptació de la subvenció va ser realitzada per l’Alcaldia de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià ex article 21.1.b) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, i no pel Ple com ara exigeix l’acord 

autonòmic. 

 

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 la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l’Alcaldia proposa al Ple, i 
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aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics municipals de PM, del PPC i de 

CiU, i 1 abstenció presencial del Sr. Català, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Apreciar la urgència de la present proposta d’Alcaldia, motivant-se 

aquesta apreciació en els següents fets: la notificació de la Resolució de la 

Consellera d’Ensenyament de 18 de febrer de 2013 va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià el dia 4 de març de 2013 (registre 

367), és a dir, el mateix dia en que es va convocar la present sessió ordinària, de 

manera que aquesta no es podia demorar ex article 46.2.a i b) de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Segon.- Acceptar per part de l’Ajuntament de Benavent de Segrià la subvenció 

atorgada pel Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya (ex 

Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 18 de febrer de 2013), per import de 

39.000,00 euros, en concepte de subvenció per al funcionament de la llar d’infants 

de titularitat d’aquesta corporació local, curs 2011-2012 (codi 25008418 – Llar 

d’infants l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

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

notifiqui aquest acord al Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres 

Públics, de la Direcció General de Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

7. Expedient Ple-3/2013.- Precs i preguntes. 

 

7.1. El Sr. Sales prega al Sr. Palau que es repensi la jornada de fructicultura per a 

que estigui més encarada a la gent del poble, i prega que en el projecte de 

reconversió de les zones enjardinades de la carretera es tingui en compte que les 

plantes existents són susceptibles de foc bacterià. 

 

7.2. El Sr. Palau defensa l’assistència de 93 persones a la jornada, amb tècnics 

especialitzats, i amb ressonància en la matèria dins de la província. A la gent es va 

avisar amb pregons i cartes. També defensa l’actualitat i interès dels temes 

tractats. I accepta està obert a propostes. 

 

7.3. La Sra. Pla pregunta qui tria els temes a tractar. 

 

7.4. El Sr. Palau respon que conjuntament l’Escola de capacitació d’Alfarràs, el 

DAAM i l’Ajuntament. 

 

7.5. La Sra. Pla concreta que potser seria bo una consulta prèvia als pagesos del 

poble. 
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7.6. El Sr. Palau accepta el suggeriment, encara que els temes tractats fossin 

d’interès. 

 

7.7. La Il·lma. Sra. Alcaldessa concreta que es tracta d’una jornada d’agricultura 

consolidada. L’any que ve, al gener, es podrà realitzar accions per implicar als 

pagesos del poble. Aquest any hi ha hagut més participació que altres anys i 

destaca la felicitat dels assistents. 

 

 

 

No existent altres assumptes a tractar, la Il·lma. Sra. Alcaldessa dóna per 

finalitzada aquesta sessió, a les 20:40 hores del dia 7 de març de 2013, 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 

 

 

4. Expedient Ple-3/2013.- Aprovació, si s’escau, de la següent moció: 

Primera.- Moció de suport a la declaració de sobirania del dret a decidir del 

poble de Catalunya del Parlament de Catalunya (promoguda pel grup 

polític municipal de CiU); Segona.- Moció regeneració democràtica i lluita 

contra la corrupció. 

 

Segona.- Moció regeneració democràtica i lluita contra la corrupció. 

 

4.1. El Sr. Palau proposa in voce una esmena a la proposta d’Alcaldia, consistint en 

eliminar l’apartat tercer d’aquesta proposta. Aquesta esmena presentada pel grup 

polític municipal del PPC és rebutjada per 7 vots en contra dels grups polítics 

municipals de PM i de CiU, 1 vot a favor del grup polític municipal del PPC, i 1 

abstenció presencial del Sr. Català. 

 

4.2. Acte seguit es procedeix a la votació de la proposta d’Alcaldia transcrita supra. 

 

 

6. Expedient Ple-3/2013.- Assumptes d’urgència. 

 

Únic.-Expedient de subvencions 10/2012.- Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de 

subvenció per al funcionament de llar d’infants, curs 2011-2012. 

 

6.1. Presentada formalment la proposta d’Alcaldia de data 5 de març de 2013, en 

relació amb l’expedient municipal de subvencions número 10/2012, el Ple per 8 

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

presencial del Sr. Català, acorda apreciar la seva urgència i inclusió a l’ordre del 

dia. 

 

6.2. Acte seguit es procedeix al debat i votació substantiva de la proposta d’Alcaldia 

transcrita supra. 
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