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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 10/2013. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: dijous, 1 d’agost de 2013. 

Horari: de 21:35 hores a 22:10 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. 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU. 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU. 

 

Sra. Violant Trilla Martinoli, candidata electa. 

 

 

Absència inicial del  Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Ple-10/2013.- Possessionar, si s’escau, a la Sra. Violant Trilla Martinoli 

en el seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

2. Expedient Hisenda-1/2013.- Aprovar, si s’escau, inicialment l’expedient de 

modificació de crèdits número 2/2013 al Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2013. 

 

3. Expedient 29/2013.- Informar, si s’escau, per la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià de les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors 

vençudes, líquides i exigibles, amb anterioritat a 31 de maig de 2013, que 
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l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial 

Decret-llei 8/2013, de 28 de juny. 

 

4. Expedient 33/2013.- Aprovar, si s’escau, provisionalment el projecte de conveni 

urbanístic (de gestió), rubricat “conveni relatiu a l’adquisició, urbanització i 

ordenació del vial de l’avinguda Antoni Gaudí, a l’alçada de la finca 1033 de 

Benavent de Segrià”. 

 

5. Expedient 34/2013.- Constituir, si s’escau, els grups polítics municipals de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb els seus portaveus i suplents. 

 

6. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, el règim de sessions plenàries i normes 

de funcionament del Ple. 

 

7. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la constitució i ordenació de la Junta de 

Govern Local, de la Comissió Especial de Comptes, de la Tresoreria i de les 

regidories de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

8. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la delegació en la Junta de Govern 

Local de l’exercici de determinades atribucions del Ple. 

 

9. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, el nomenament de representants de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell Escolar de l’Escola Sant Joan, al 

Consell de participació de la llar d’infants l’Estelada i a l’Assemblea General de la 

Mancomunitat intermunicipal d’abastament d’aigua de Pinyana. 

 

10. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la dedicació i retribució del càrrec 

d’Alcaldia, les assignacions per assistències a sessions d’òrgans municipals i les 

indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades per l’exercici del càrrec 

de regidor. 

 

11. Expedient 34/2013.- Donar compte específic al Ple, si s’escau, del Decret 

d’Alcaldia número 179/2013, de data 17 de juliol de 2013, de nomenament de 

Tinents d’Alcalde i organització de la Junta de Govern Local. 

 

 

 

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. 
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Desenvolupament de la sessió. 

 

1. Expedient Ple-10/2013.- Possessionar, si s’escau, a la Sra. Violant Trilla 

Martinoli en el seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià. 

 

[Durant el debat de la proposta d’Alcaldia, s’incorpora a la sessió el Sr. Raúl Sales 

Pujol (Regidor, CiU)]. 

 

Atès que en data 26 de juliol de 2013, amb número 1269, va tenir entrada al 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, comunicació de la Junta 

Electoral Central mitjançant la qual s’adjunta credencial de Regidora de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià a favor de la Sra. Violant Trilla Martinoli. 

 

De conformitat amb l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 

règim electoral general, i l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a 

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

 

 

ACORD DE PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. VIOLANT TRILLA MARTINOLI 

AL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT 

 

 

Primer.- Donar compte al Ple de la credencial de Regidora evacuada per la Junta 

Electoral Central en data 23 de juliol de 2013, a favor de la Sra. Violant Trilla 

Martinoli. 

 

Segon.- Prendre jurament o promesa a la candidata electa ex article 108.8 de la 

Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i de conformitat 

amb la fórmula prevista al Reial decret 707/1979, d’1 d’abril, pel qual s’estableix la 

fórmula de jurament en càrrecs i funcions públiques: 

 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb 

lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l’Estat?». 

 

La Sra. Violant Trilla Martinoli respon: «Sí, ho juro» (sic). 

 

Tercer.- Atès que la candidata electa ha jurat el càrrec de Regidora de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i atès que s’han complert els requisits 

legalment establert per l’adquisició de la condició de Regidora, declarar a la Sra. 

Violant Trilla Martinoli possessionada en el seu càrrec de Regidora de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, i la seva adscripció al grup municipal de Progrés Municipal. 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

2. Expedient Hisenda-1/2013.- Aprovar, si s’escau, inicialment l’expedient 

de modificació de crèdits número 2/2013 al Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013. 

 

Atès que 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 aprovat definitivament, per absència de reclamacions a l’acord 

d’aprovació inicial en el termini d’exposició pública, amb efectes d’1 de gener de 

2013, el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 

2013. 

 

Atès la normal execució pressupostària durant l’exercici que requereix una continua 

adaptació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a aquesta 

realització, especialment en el seu estat de despeses. 

 

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

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

articles 34.b) i g), 35, 36.1.c), 37 i 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel 

qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, i les 

bases 10 i 15 de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià per a l’exercici 2013, aprovades definitivament en data 14 de 

gener de 2013 ex Decret d’Alcaldia número 12/2013, l’Alcaldia proposa al Ple, i 

aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 2/2013, 

mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats a través de baixes 

per anul·lació, següent al Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2013: 

 

A.1. Suplements de crèdit: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Suplement Crèdit definitiu 

3-622,00 Consultori mèdic local 267.065,37 34.463,88 301.529,25 

 

A.2. Crèdits extraordinaris: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Crèdit extraordinari Crèdit definitiu 

1-600,00 Inversió en terrenys 0,00 6.000,00 6.000,00 

3-622,02 Construcció de nous serveis en camp de futbol 0,00 14.321,44 14.321,44 

3-632,01 Reposició obra local cívic – casal joves 0,00 21.765,47 21.765,47 

3-632,02 Reposició Església 0,00 12.200,00 12.200,00 

 

B. Finançament mitjançant baixa per anul·lació de crèdits que es consideren no 

necessaris per la normal execució dels serveis i inversions: 
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Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Anul·lació Crèdit definitiu 

9-143,01 Plans ocupació: retribució bàsica 18.000,00 17.500,00 500,00 

9-160,00 Admin. Gral.: Seguretat Social 87.360,79 10.000,00 77.360,79 

9-162,00 Despeses de formació i perfeccionament personal 600,00 500,00 100,00 

9-162,05 Assegurances 2.000,00 1.500,00 500,00 

1-210,00 Manteniment cementiri municipal 4.300,00 3.000,00 1.300,00 

1-213,00 Manteniment maquinària xarxa aigua potable 10.000,00 7.000,00 3.000,00 

1-213,01 Manteniment maquinària xarxa de clavegueram 10.000,00 7.000,00 3.000,00 

9-226,03 Publicacions en diaris oficials 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

9-226,99 Altres despeses diverses 14.767,06 9.750,79 5.016,27 

9-270,00 Despeses imprevistes i funcions no classificades 10.356,38 10.000,00 356,38 

4-480,19 Famílies desfavorides, escola bressol 3.000,00 2.500,00 500,00 

1-609,01 Instal·lació creu del cementiri 9.500,00 9.000,00 500,00 

9-623,00 Adquisició maquinària, instal·lacions i utillaje 10.000,00 6.000,00 4.000,00 

 

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

número 2/2013 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

a l’exercici 2013, mitjançant anunci publicat en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i 

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

durant el qual els interessats podran presentar les reclamacions que estimin adients 

davant del Ple. Aquestes reclamacions seran resoltes pel Ple en el termini d’un mes. 

En el supòsit de que no es presenti cap reclamació durant el període d’exposició 

pública es considerarà aprovat definitivament l’expedient de modificació de crèdits 

2/2013 (suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb baixa per 

anul·lació), entrant en vigor un cop complert allò previst a l’article 169 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, sens perjudici de l’establert en l’apartat següent. 

 

Tercer.- Aquest acord serà immediatament executiu en allò que fa referència al 

suplement de crèdit de l’aplicació 3-622,00 Consultori mèdic local, sens perjudici de 

les reclamacions que contra ell es promoguin, les quals hauran d’ésser 

substanciades dins del termini de 8 dies hàbils següents a la seva presentació, 

considerant-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins 

d’aquest termini ex article 177.6 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 article 

38.4 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 

hisendes locals, en matèria pressupostària. La causa excepcional d’interès general 

que justifica aquesta immediata executivitat és el compliment de l’article 216.4 i la 

disposició transitòria sisena 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, com a 

conseqüència d’un excés d’obra certificada del 9,61 % en el contracte de 

construcció i equipament de consultori local. 

 

 

 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

3. Expedient 29/2013.- Informar, si s’escau, per la Secretaria de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de les obligacions pendents de 

pagament amb els proveïdors vençudes, líquides i exigibles, amb 

anterioritat a 31 de maig de 2013, que l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

ha inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny. 

 

Atès l’article 16.1 del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents 

contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals 

amb problemes financers (BOE número 155, de data 29 de juny de 2013), que és 

del tenor literal següent: 

 

Hasta el 19 de julio de 2013, el interventor de la Entidad Local deberá enviar por 

vía telemática y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas una relación certificada en la que figuren las obligaciones mencionadas en 

el artículo 3, de la que aquél estará obligado a informar al Pleno de la respectiva 

corporación. En dicha relación se especificará la aplicación presupuestaria y el tipo 

de relación jurídica, incluyendo, en su caso, la modalidad contractual, de la que se 

deriva la obligación incluida en la mencionada relación. 

 

Atès que en data 17 de juliol de 2013, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià va evacuar el corresponent certificat relatiu a les obligacions 

pendents de pagament amb els proveïdors vençudes, líquides i exigibles, amb 

anterioritat a 31 de maig de 2013, que l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha 

d’incloure en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de 

mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a 

entitats locals amb problemes financers. 

 

De conformitat amb l’article 16.1 del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de 

mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a 

entitats locals amb problemes financers, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià informa al Ple de l’Ajuntament que les obligacions pendents 

de pagament amb els proveïdors vençudes, líquides i exigibles, amb anterioritat a 

31 de maig de 2013, que l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha inclòs en l’àmbit 

d’aplicació del Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, són les següents: 

 
NIF 

CONTRATISTA 
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA FACTURA 

FECHA ENTRADA 

REGISTRO 
EJERCICIO 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

TIPO 

FACTURA 

IMPORTE TOTAL 

PENDIENTE PAGO 

A48265169 
BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. 

12CT-0093 06/07/2012 2012 1-1-60131-01 3.a) 43 441,54 

A48265169 
BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. 

12CT-0117 01/08/2012 2012 1-1-60131-01 3.a) 142 693,28 

A48265169 
BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. 

12CT-0122 28/08/2012 2012 1-1-60131-01 3.a) 108 708,04 

A25006834 
BENITO ARNO E HIJOS, 
S.A. 

12CT-0155 04/10/2012 2012 1-1-60131-01 3.a) 64 874,41 

A25006834 
BENITO ARNO E HIJOS, 
S.A. 

12CT-0176 08/11/2012 2012 1-1-60131-01 3.a) 35 336,24 

A25006834 
BENITO ARNO E HIJOS, 
S.A. 

12CT-0197 07/12/2012 2012 1-1-60131-01 3.a) 10 960,04 
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El Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià resta informat a l’efecte. 

 

 

4. Expedient 33/2013.- Aprovar, si s’escau, provisionalment el projecte de 

conveni urbanístic (de gestió), rubricat “conveni relatiu a l’adquisició, 

urbanització i ordenació del vial de l’avinguda Antoni Gaudí, a l’alçada de la 

finca 1033 de Benavent de Segrià”. 

 

Atès que durant el mes de juliol de 2013, aquest Ajuntament de Benavent de 

Segrià ha proposat al Sr. Sebastià Mas Riu i a la Sra. Núria Gené Roig la signatura 

d’un conveni urbanístic (de gestió), rubricat “conveni relatiu a l’adquisició, 

urbanització i ordenació del vial de l’avinguda Antoni Gaudí, a l’alçada de la finca 

1033 de Benavent de Segrià”, l’objectiu del qual és –segons la seva exposició de 

motius– solucionar els problemes de titularitat, urbanització i ordenació existent al 

vial de l’avinguda Antoni Gaudí. 

 

Atès que en data 22 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha 

notificat l’esborrany del meritat conveni als interessats afectats. 

 

De conformitat amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els 

articles 8.3 i 34.8 del Decret legislatiu català 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, els articles 25 i 26 del Decret català 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i 

l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, i l’article 52.2.c) 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, l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups polítics municipals del 

PPC, de PM i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment, en els termes del redactat que consta a 

l’expedient, el projecte de conveni urbanístic (de gestió), rubricat “conveni relatiu a 

l’adquisició, urbanització i ordenació del vial de l’avinguda Antoni Gaudí, a l’alçada 

de la finca 1033 de Benavent de Segrià”, a signar entre l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, d’una part, i el Sr. Sebastià Mas Riu i la Sra. Núria Gené Roig, de l’altra. 

 

Segon.- Sotmetre l’expedient meritat a tràmit d’informació pública, durant el 

termini d’un mes, mitjançant anunci publicat en el taulell d’edictes de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, al diari La Mañana, i a la pàgina web de l’Ajuntament, 

als efectes de que qualsevol persona interessada pugui realitzar les al·legacions que 

consideri adients. 

 

Tercer.- Considerar aprovat definitivament el “conveni relatiu a l’adquisició, 

urbanització i ordenació del vial de l’avinguda Antoni Gaudí, a l’alçada de la finca 
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1033 de Benavent de Segrià”, en cas que no es presentin al·legacions, sense 

necessitat d’ulterior acord plenari. 

 

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

diligenciï el “conveni relatiu a l’adquisició, urbanització i ordenació del vial de 

l’avinguda Antoni Gaudí, a l’alçada de la finca 1033 de Benavent de Segrià”, 

aprovat provisionalment mitjançant el present acord. 

 

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

notifiqui aquest acord al Sr. Sebastià Mas Riu i a la Sra. Núria Gené Roig. 

 

Sisè.- Facultar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per signar el 

conveni i tots els altres documents que siguin necessaris per fer efectius els acords 

precedents. 

 

 

5. Expedient 34/2013.- Constituir, si s’escau, els grups polítics municipals 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb els seus portaveus i suplents. 

 

Atès la presentació de l’escrit de constitució de grup polític per part de les 

candidatures que han obtingut representació a l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

al Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en data 16 de juny de 

2011 (número d’entrada 1234, 1235, i 1236). 

 

Atès que en data 1 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la seva sessió extraordinària número 8/2013, va proclamar Alcalde de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià a qui subscriu. 

 

Atès que en data 15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la seva sessió extraordinària número 9/2013, va prendre coneixement, per a la 

seva efectivitat, de la renúncia formulada pel Sr. Pere Ferran Serentill Sales a la 

seva condició de regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i a tots els altres 

càrrecs que exerceix, derivats d’aquesta condició. 

 

Considerant els anteriors antecedents, procedeix establir l’organització municipal de 

conformitat amb la nova situació domèstica. 

 

De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, els articles 50 i 51 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 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 

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

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

 

ACORD 
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Únic.- Constituir els següents grups polítics municipals de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, amb els seus portaveus i suplents: 

 

Grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), format per 4 regidors/es. 

Portaveu: Sr. Manuel Català Ros; suplents de portaveu per aquest ordre: Sra. 

Magdalena Pla Pla, Sr. Raúl Sales Pujol i Sr. Manuel Bernal Garcia. 

 

Grup polític municipal de Progrés Municipal (PM), format per 4 regidors/es. 

Portaveu: Sra. Rosa Maria Caselles Mir; suplents de portaveu per aquest ordre: Sr. 

Antonio Ramón López Gómez, Sra. Montserrat Bosch Pascual i Sra. Violant Trilla 

Martinoli. 

 

Grup polític municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC), format per 1 regidor. 

Portaveu: Il·lm. Sr. Josep Maria Palau Llobera. 

 

 

6. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, el règim de sessions plenàries i 

normes de funcionament del Ple. 

 

De conformitat amb els articles 46 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, els articles 97 a 109 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 38 i 77 a 110 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

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

jurídic de les entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a 

favor dels grups polítics municipal del PPC i de PM, i 4 abstencions substancials del 

grup polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Aprovar el règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, en 

els següents termes: 

 

1 CONVOCATÒRIA 

 

La Corporació municipal celebrarà sessió ordinària un cop cada dos mesos, 

coincidint amb els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, el 

quart dilluns, a les 20:00 o 21:00 hores. 

 

La Corporació municipal celebrarà sessions extraordinàries quan així ho decideixi el 

President o així ho sol·liciti, al menys, una quarta part del nombre legal de 

membres de la Corporació, sense que cap regidor/a pugui sol·licitar més de tres 

anualment. La convocatòria de sessió extraordinària es realitzarà en funció de les 

necessitats administratives en la tramitació dels assumptes que siguin competència 

del Ple. 
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La convocatòria de la sessió serà tramesa als membres de la Corporació amb una 

anticipació mínima de 2 dies hàbils, diferents al dia de recepció i de celebració del 

Ple, considerant-se dies hàbils a aquests efectes els dilluns a divendres no festius. 

 

2 NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PLE 

 

2.1. Esborranys d’actes: 

 

Les sessions començaran preguntant el President si algun membre de la Corporació 

ha de fer alguna observació a l’acta de les sessions anteriors, que es considerarà 

aprovada si no hi haguessin. 

 

Si hagués alguna observació, es debatran i decidiran les que procedeixin, que en 

cap cas podran modificar els acords de fons i solament es podran resoldre les 

errades materials o de fet. Els conceptes exposats pels regidors/es en les seves 

intervencions solament podran modificar-se quan la redacció transcrita per la 

Secretaria de l’Ajuntament, contingui conceptes contraris als expressats o quan 

havent-se sol·licitat pel regidor/a que hagués intervingut la seva constància literal 

en acta d’alguna frase, no fos transcrita en aquests termes. Les correccions 

aprovades pel Ple, seran practicades directament en l’acta definitiva de la sessió 

anterior, i en quedarà constància en l’actual. 

 

2.2. Relació de Decrets d’Alcaldia i informes no sotmesos a votació: 

 

A continuació es donarà compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia i d’aquells 

assumptes que ha de conèixer el Ple, per a una millor informació de l’acció de 

govern, sense que sobre ells es pugui promoure debat de cap mena, si bé podran 

formular-se preguntes sobre el seu contingut, que seran contestades per la 

Presidència, en aquesta o la sessió següent. 

 

2.3. Adopció d’acords i votació: 

 

2.3.1. Si un acord presenta diferents punts, qualsevol grup polític podrà demanar la 

votació separada de cada punt. 

 

2.3.2. Els vots emesos pels regidors/es podran ser afirmatius o negatius en relació 

amb la proposta d’acord, podent els membres de la Corporació abstenir-se de 

votar. L’abstenció dels regidors/es podrà ser de tres classes: 

 

a) Abstenció presencial: quan el regidor/a no està present a la sessió o l’abandona 

durant la seva presentació o deliberació, amb excepció que es reintegri a la sessió 

abans de la votació corresponent. 

 

b) Abstenció substancial: quan el regidor/a present a la sessió i votació de la 

proposta, no desitja pronunciar-se sobre el fons de l’assumpte corresponent. 
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c) Abstenció deguda: quan concorre causa legal o reglamentària d’abstenció que 

comporta el deure del regidor/a de no conèixer d’un assumpte; en aquest cas, el 

regidor/a afectat per causa legal o reglamentària d’abstenció haurà d’abandonar 

durant la tramitació de la proposta corresponent el Saló de sessions de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

2.3.3. A l’acta es farà constància expressa del vot de cada regidor/a, de conformitat 

amb les següents regles: 

 

a) En els supòsits de vot afirmatiu, negatiu, o l’abstenció substancial íntegre dels 

regidors/es presents d’un mateix grup polític municipal, es farà constància del grup 

polític municipal que vota a favor o en contra, o s’absté substancialment. 

 

b) En els supòsits que els regidors/es presents integrats en un mateix grup polític 

municipal votin (afirmatiu, negatiu o abstenció substancial) amb signe diferent una 

proposta d’acord, es farà constar en tot cas el vot amb el primer cognom de cada 

regidor/a afectat, de forma individual. 

 

c) En tot cas, les abstencions presencials i degudes es faran constar amb el primer 

cognom del regidor/a afectat, de forma individual. 

 

2.3.4. La Presidència de la sessió ordena i dirigeix tots els debats i incidències que 

succeeixin al llarg de la sessió, i podrà cridar a l’ordre a qualsevol membre de la 

Corporació, que: 

 

a) Profereixi conceptes ofensius al decòrum de la Corporació o dels seus membres, 

de les institucions públiques o de qualsevol altra persona o entitat. 

 

b) Produeixi interrupcions o alteri de qualsevol altra forma l’ordre de les sessions. 

 

c) Pretengui fer ús de la paraula sense que se li hagi concedit o un cop li hagi estat 

retirada. 

 

Després de tres vegades d’haver-lo cridat a l’ordre en la mateixa sessió, amb 

advertència la segona de les conseqüències d’una tercera, la Presidència podrà 

ordenar-li que abandoni el local adoptant les mesures que consideri oportunes per 

fer efectiva l’expulsió. 

 

2.4. Assumptes d’urgència: 

 

En les sessions ordinàries, després de resolts els assumptes de l’ordre del dia i 

abans del torn de precs i preguntes, la Presidència preguntarà si algun grup polític 

municipal desitja sotmetre a la consideració del Ple, per raons d’urgència, algun 

assumpte no recollit a l’ordre del dia. Si així fos, el portaveu del grup justificarà la 

urgència i formularà la proposta d’acord amb els termes que hagués de sotmetre’s 

a votació. El Ple decidirà en primer lloc, i per majoria absoluta, sobre la urgència, 
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sense que aquesta doni lloc a debat, i si aqueta és apreciada, el tema serà inclòs a 

l’ordre del dia per urgència. 

 

NORMATIVA SUPLETÒRIA 

 

En tot allò no previst en aquestes normes serà d’aplicació allò previst a la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al 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 el Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals. 

 

 

7. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la constitució i ordenació de la 

Junta de Govern Local, de la Comissió Especial de Comptes, de la 

Tresoreria i de les regidories de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb els articles 20.1.b), 23, 46, 47 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 48.1.b), 54, 58 i 99 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, els articles 38, 52, 53 i 127 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, article 2.f) del 

Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservades a 

funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i la disposició 

addicional primera del Decret català 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen 

determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de 

caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, l’Alcaldia proposa al Ple, i 

aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Acordar la constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, que estarà integrada per l’Alcaldia, que exercirà la Presidència, 

i un nombre de regidors/es no superior al terç del nombre legal de membres de la 

Corporació, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, donant compte al Ple. 

 

Assumirà la Secretaria de la Junta de Govern Local, la Secretaria de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià. 

 

El règim de sessions de la Junta de Govern Local serà el següent: 

 

A. Sessions ordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària 1 vegada 

al mes durant els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (el 3r 

dilluns del mes), i 2 vegades al mes durant els mesos de febrer, abril, juny, octubre 

i desembre (el 2n i 4t dilluns del mes); el mes d’agost es celebrarà una sessió 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

ordinària (el 1r dilluns del mes). Les sessions ordinàries es celebraran a les 14:30 

hores, o horari diferent que determini l’Alcaldia, essent el seu lloc de reunió el 

despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Per resolució d’Alcaldia es podrà modificar el dia de convocatòria de les sessions 

ordinàries, en funció de les necessitats. 

 

Per resolució d’Alcaldia s’aprovarà a l’inici de cada any un calendari de sessions 

ordinàries de l’any corresponent, amb la periodicitat supra establerta. 

 

B. Sessions extraordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessions 

extraordinàries i reunions deliberants quan amb aquest caràcter siguin convocades 

per la seva Presidència. 

 

Les competències de la Junta de Govern Local són les següents: 

 

A. Competències pròpies: l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves 

funcions, i les competències que li atribueixi directament les lleis. 

 

B. Competències delegades: les atribuïdes per delegació per part de l’Alcaldia, el 

Ple, o qualsevol altre òrgan municipal. 

 

Segon.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, integrada pels següents regidors/es: 

 

− Il·lm. Sr. Josep Maria Palau Llobera, en representació del PPC, que assumirà 

la Presidència. 

 

− Sra. Rosa Maria Caselles Mir, en representació de PM. 

 

− Sra. Violant Trilla Martinoli, en representació de PM. 

 

− Sr. Manuel Català Ros, en representació de CiU. 

 

− Sra. Magdalena Pla Pla, en representació de CiU. 

 

Assumirà la Secretaria de la Comissió Especial de Comptes, la Secretaria de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Tercer.- Nomenar Tresorera de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a la regidora 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir. 

 

Quart.- Constituir l’organització de la Corporació a efectes d’execució i gestió de les 

competències municipals en les següents àrees materials que rebran la 

denominació de Regidories: 
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− Regidoria d’economia i finances, i adjunta a la Regidoria d’urbanisme i 

industria, essent titular la regidora Sra. Rosa Maria Caselles Mir. 

 

− Regidoria d’urbanisme i industria, essent titular el regidor Sr. Antonio Ramón 

López Gómez. 

 

− Regidoria d’ensenyament, cultura i festes, essent titular la regidora Sra. 

Montserrat Bosch Pascual. 

 

− Regidoria d’agricultura, medi ambient, esports i joventut, essent titular la 

regidora Sra. Violant Trilla Martinoli. 

 

Els titulars de les diferents regidories gestionaran els assumptes que ratione 

materiae estiguin dins dels seus àmbits competencials, proposant a l’Alcaldia, a la 

Junta de Govern Local o al Ple de l’Ajuntament, les propostes d’acord que 

considerin adients. 

 

Els conflictes d’atribucions que es produeixin entre els titulars de les diferents 

regidories seran resolts per l’Alcaldia de l’Ajuntament ex article 50.1.b) de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Per Decret d’Alcaldia es podrà modificar el titular de les diferents regidories, i si 

s’escau, delegar les competències corresponents. 

 

Dependrà directament de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, la 

Secretaria de l’Ajuntament. 

 

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

realitzi les actuacions escaients per donar eficàcia al present acord, i publicar en 

extracte aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

 

8. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la delegació en la Junta de 

Govern Local de l’exercici de determinades atribucions del Ple. 

 

De conformitat amb els articles 22 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, l’article 51 del Reial decret 2568/1986, de 26 de 

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

jurídic de les entitats locals, la Disposició addicional segona del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 

comú, i amb la finalitat d’agilitzar en la major mesura possible la gestió dels 

assumptes municipals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor 

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

municipal de CiU, el següent: 
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ACORD 

 

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les següents atribucions 

del Ple: 

 

1. La competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 

subministraments, de serveis, de gestió de servei públic, contractes administratius 

especials, i contractes privats, quan el seu import sigui superior al 10,00 % dels 

recursos ordinaris del pressupost o, en qualsevol cas, superi els sis milions d’euros, 

inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, 

i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves 

anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 

del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia de sis milions 

d’euros. S’exceptua de la delegació de la competència com a òrgan de contractació 

de les concessions de béns o de serveis per més de cinc anys, quan la seva quantia 

excedeixi del 20,00 % dels recursos ordinaris del pressupost; competència que 

correspon al Ple per majoria absoluta. 

 

2. La competència per l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui 

competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 

previstos en els pressupostos. 

 

3. Les competències en matèria d’ingressos definides en la base 99 de les Bases 

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

l’exercici 2013. 

 

4. L’aprovació dels padrons fiscals de les taxes per cementiri municipal, per 

recollida, transport i tractament d’escombreries i altres residus urbans, i pel 

subministrament d’aigua i clavegueram, quan la competència no correspongui a 

l’Alcaldia. 

 

Segon.- Les atribucions delegades inclouen de manera especial la facultat de 

resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. La delegació no 

afectarà la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes 

adoptats per delegació, que serà, en tot cas, competència del Ple. 

 

Tercer.- Aquest acord produirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, 

sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
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9. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, el nomenament de 

representants de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell Escolar de 

l’Escola Sant Joan, al Consell de participació de la llar d’infants l’Estelada,  

a l’Assemblea General de la Mancomunitat intermunicipal d’abastament 

d’aigua de Pinyana i al Consell Escolar de l’escola de música. 

 

Atès que l’article 45.1.c) del Decret català 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 

dels centres educatius, preveu que el consell escolar d’un centre públic està 

integrat per, entre altres, un o una representant de l’Ajuntament de la localitat on 

es troba situat el centre. 

 

Atès que l’article 44 del Reglament municipal de la llar d’infants de Benavent de 

Segrià (BOP de Lleida número 156, de 6 de novembre de 2010), preveu l’eventual 

creació de l’òrgan denominat Consell de Participació que estarà integrat, entre 

altres, per un representant de l’Ajuntament del municipi de Benavent de Segrià. 

 

Atès que l’article 8 dels Estatuts de la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament 

d’aigua de Pinyana (BOP de Lleida número 69, de 9 de juny de 2001, DOGC 

número 3513, de 14 de novembre de 2001, modificació en BOP de Lleida número 

25, de 20 de febrer de 2010), estableix que l’Assemblea General d’aquest ens es 

renova cada quatre anys, coincidint amb el mandat municipal, i que la designació 

del representant a l’Assemblea General s’ha de fer pel Ple de l’Ajuntament. 

 

De conformitat amb l’article 38.c) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

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

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

polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell 

Escolar de l’Escola Sant Joan a la regidora Sra. Montserrat Bosch Pascual. 

 

Segon.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell 

de participació de la llar d’infants l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

a la regidora Sra. Montserrat Bosch Pascual. 

 

Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a 

l’Assemblea General de la Mancomunitat intermunicipal d’abastament d’aigua de 

Pinyana a l’Alcalde Il·lm. Sr. Josep Maria Palau Llobera. 

 

Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell 

Escolar de l’escola de música a la regidora Sra. Montserrat Bosch Pascual. 
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Cinquè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui aquest acord als organismes interessats, adjuntant certificació del mateix, 

en extracte en allò que faci referència a l’interès de cada organisme. 

 

 

10. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la dedicació i retribució del 

càrrec d’Alcaldia, les assignacions per assistències a sessions d’òrgans 

municipals i les indemnitzacions per les despeses efectivament 

ocasionades per l’exercici del càrrec de regidor. 

 

De conformitat amb l’article 75.2, 3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i el Decret català 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un 

sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest 

aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 vots en 

contra del grup polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Determinar com a càrrec de dedicació parcial el corresponent al següents 

càrrec electe de l’actual Corporació municipal, amb les retribucions anuals que 

s’indiquen: 

 

Càrrec Dedicació parcial Retribució anual 

Alcaldia Presidència 75,00 % 13.129,32 € 

 

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 12 pagues 

de 1.094,11 euros mensuals, deduint la retenció corresponent d’IRPF i Seguretat 

Social a càrrec del treballador/a. Les cotitzacions empresarials a la Seguretat 

Social, es comptabilitzaran a part i seran a càrrec de l’Ajuntament. 

 

Aquesta retribució s’abonarà a càrrec de la compensació atorgada per la Generalitat 

de Catalunya, regulada al Decret català 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un 

sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals. 

 

Segon.- Aprovar com assignacions per assistència a sessions dels altres membres 

de la Corporació –amb excepció dels que disposen de retribució per dedicació 

parcial conforme l’aprovat en l’apartat anterior–, els que s’enumeren a continuació: 

 

 Per assistència a sessions plenàries: 18,00 euros/sessió. 

 Per assistència a sessions de la Junta de Govern Local: 75,00 euros/sessió. 

 Per assistència a sessions de la Comissió Especial de Comptes: 18,00 

euros/sessió. 

 

Tercer.- Determinar que tots els membres de la Corporació tindran dret a percebre 

indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades per l’exercici del seu 
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càrrec, sempre que siguin degudament autoritzades i estiguin justificades 

documentalment. Per determinar aquesta indemnització s’atendrà al cost real de la 

despesa de transport, dieta alimentària o d’estància; quan s’utilitzi vehicle propi, la 

indemnització per quilòmetre serà de 0,22 euros/km. 

 

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

les actuacions escaients per donar eficàcia a aquest acord, en allò que fa referència 

a la Seguretat Social i subvenció de compensacions econòmiques a càrrecs electes 

atorgada per la Generalitat de Catalunya. 

 

 

11. Expedient 34/2013.- Donar compte específic al Ple, si s’escau, del 

Decret d’Alcaldia número 179/2013, de data 17 de juliol de 2013, de 

nomenament de Tinents d’Alcalde i organització de la Junta de Govern 

Local. 

 

De conformitat amb l’article 38 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 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià dóna compte 

específic al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia número 179/2013, de data 17 

de juliol de 2013: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 179/2013. 
Expedient municipal número 34/2013. 

Data: 17 de juliol de 2013. 
 
Antecedents. 
Atès que en data 1 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la seva sessió 
extraordinària número 8/2013, va proclamar Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a qui 
subscriu. 
 
Atès que en data 15 de juliol de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la seva sessió 
extraordinària número 9/2013, va prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia 
formulada pel Sr. Pere Ferran Serentill Sales a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Benavent 
de Segrià i a tots els altres càrrecs que exerceix, derivats d’aquesta condició. 
 
Considerant els anteriors antecedents, procedeix establir l’organització municipal de conformitat amb la 
nova situació domèstica. 
 
Fonaments jurídics. 
Articles 20.1.a) i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Article 55 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. 
 
Articles 46 i 47 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. 
 
Per tot això, Decreto, 
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Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent de Segrià als 
següents regidors/es: 
 

− Sra. Rosa Maria Caselles Mir 
− Sr. Antonio Ramón López Gómez 
− Sra. Montserrat Bosch Pascual 

 
La Junta de Govern Local estarà integrada per l’Alcalde, que exercirà la Presidència, i els regidors/es 
supra esmentats. Es convidarà com assistent a les sessions de la Junta de Govern Local al/la quart/a 

regidor/a del grup polític municipal de Progrés Municipal, amb veu i sense vot. 
 
El règim de sessions de la Junta de Govern Local serà el següent: 
 
A. Sessions ordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària 1 vegada al mes durant els 
mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (el 3r dilluns del mes), i 2 vegades al mes 
durant els mesos de febrer, abril, juny, octubre i desembre (el 2n i 4t dilluns del mes); el mes d’agost es 
celebrarà una sessió ordinària (el 1r dilluns del mes). Les sessions ordinàries es celebraran a les 20:30 
hores, o horari diferent que determini l’Alcaldia, de conformitat amb el calendari que es defineix infra, 
essent el seu lloc de reunió el despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
 
Calendari de sessions ordinàries per a l’exercici 2013: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per resolució d’Alcaldia es podrà modificar el dia de convocatòria de les sessions ordinàries, en funció de 
les necessitats. 
 
Per resolució d’Alcaldia s’aprovarà a l’inici de cada any un calendari de sessions ordinàries de l’any 
corresponent, amb la periodicitat supra establerta. 
 
B. Sessions extraordinàries: la Junta de Govern Local celebrarà sessions extraordinàries i reunions 
deliberants quan amb aquest caràcter siguin convocades per la seva Presidència. 
 
Segon.- Delegar a la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, l’exercici de les següents 
atribucions d’Alcaldia: 
 
- Aprovació i reconeixement d’obligacions (fase O) de les factures/despeses de l’Ajuntament de 
Benavent de Segrià. 
 
- Resolució dels expedients de subvencions nominatives, de les subvencions de concessió directa, i de 
les subvencions generals o de concurrència competitiva, en els termes previstos en les Bases d’execució 
del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 
 
- Instàncies veïnals el coneixement de les quals correspongui a l’Alcaldia, i que facin referència a la 
gestió i/o utilització dels serveis, instal·lacions i béns municipals, i les relatives a queixes o informacions 
veïnals. 

 
- L’aprovació dels padrons fiscals de les taxes per cementiri municipal, per recollida, transport i 
tractament d’escombreries i altres residus urbans, i pel subministrament d’aigua i clavegueram, quan la 
competència no correspongui al Ple de l’Ajuntament. 
 

Mes Dia 

Agost 5 

Setembre 16 

Octubre 14 

Octubre 28 

Novembre 18 

Desembre 9 

Desembre 23 
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A més, la Junta de Govern Local realitzarà les següents actuacions: 
 
- Assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò previst als articles 20, 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, nomenar Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de 
Segrià als/les regidors/es de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, amb expressió de 
l’ordre de nomenament: 
 

Primer Tinent d’Alcalde: Sra. Rosa Maria Caselles Mir 
 
Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Antonio Ramón López Gómez 
 
Tercer Tinent d’Alcalde: Montserrat Bosch Pascual 
 
Correspon als Tinents d’Alcalde substituir, en funció del seu ordre de nomenament, a l’Alcaldia en els 
supòsits de vacant, absència, malaltia, o abstenció legal o reglamentària. 
 
Quart.- Els nomenaments definits en el present Decret d’Alcaldia produiran efectes des del mateix 
moment de la seva signatura, sens perjudici de la seva notificació als interessats i de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
Cinquè.- Publicar en extracte aquest nomenaments al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
Sisè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquest decret als 
interessats. 
 
Setè.- Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió d’organització municipal que es 
realitzi». 

 

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

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

 

ACORD 

 

Únic.- La Corporació resta assabentada del Decret d’Alcaldia número 179/2013, de 

data 17 de juliol de 2013, relatiu a nomenaments de Tinents d’Alcalde, composició 

de la Junta de Govern Local i competències delegades a la mateixa per l’Alcaldia. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 22:10 hores del dia 1 d’agost 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 

 

1. Expedient Ple-10/2013.- Possessionar, si s’escau, a la Sra. Violant Trilla 

Martinoli en el seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià. 

 

1.1. La Sra. Trilla (PM) realitza la següent intervenció: Bona nit a tothom. En primer 

lloc m’agradaria manifestar públicament que és tot un honor el poder assumir la 

responsabilitat de la Regidoria d’esports i joventut, agricultura i medi ambient de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. Un repte que afronto amb motivació i amb 

compromís de treballar en totes les inquietuds que siguin pròpies de les regidories, 

encaminades a millorar el futur dels veïns i veïnes, de totes les entitats i 

associacions del nostre municipi. 

 

1.2. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Donar-te la benvinguda al 

ple i a l’Ajuntament, i ens fiquem a la disposició pel que calgui. 

 

1.3. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Donar-te la benvinguda, 

l’enhorabona per la teva joventut, formació, que ens pot aportar noves forces, 

novies idees a la continuïtat d’aquest equip de govern que tant es mereix el nostre 

municipi de Benavent. Enhorabona i felicitats. 

 

1.4. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Donar la benvinguda i 

a treballar per Benavent, no esperem res més de tu. 

 

 

7. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la constitució i ordenació de la 

Junta de Govern Local, de la Comissió Especial de Comptes, de la 

Tresoreria i de les regidories de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

7.Únic. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) introdueix in voce una esmena a la proposta de 

resolució consistint aquesta en modificar l’horari de les sessions ordinàries de la 

Junta de Govern Local, proposant-se en esmena les 14:30 hores. 

 

L’acord transcrit supra incorpora la meritada esmena. 

 

 

9. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, el nomenament de 

representants de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al Consell Escolar de 

l’Escola Sant Joan, al Consell de participació de la llar d’infants l’Estelada,  

a l’Assemblea General de la Mancomunitat intermunicipal d’abastament 

d’aigua de Pinyana i al Consell Escolar de l’escola de música. 

 

9.Únic. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) introdueix in voce una esmena a la proposta de 

resolució consistint aquesta en introduir ex novo un quart apartat relatiu al 

nomenament de representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al consell 

escolar de l’escola de música, proposant-se com a tal la regidora Sra. Montserrat 
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Bosch Pascual. L’esmena incorpora la modificació del títol de l’acord i la nova 

numeració dels seus apartats, de manera que el punt quatre de la proposta passa a 

ser el punt cinc de l’acord. 

 

L’acord transcrit supra incorpora la meritada esmena. 

 

 

10. Expedient 34/2013.- Aprovar, si s’escau, la dedicació i retribució del 

càrrec d’Alcaldia, les assignacions per assistències a sessions d’òrgans 

municipals i les indemnitzacions per les despeses efectivament 

ocasionades per l’exercici del càrrec de regidor. 

 

10.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Nosaltres continuem 

renunciant a l’import del ple i animem a la resta de grups a que puguin fer el 

mateix. 

 

10.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: S’estudiarà aquesta 

petició. 


