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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 1/2013. 

Caràcter: extraordinària i urgent. 

Data: dimarts, 8 de gener de 2013. 

Horari: de 9:30 hores a 9:35 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

 

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

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

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

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

 

 

Absència del Sr. Manuel Català Ros (Regidor, CiU), de la Sra. Magdalena Pla Pla 

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

 

 

 

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

Benavent de Segrià. 

 

 

Ordre del dia. 

 

1. Expedient Ple-1/2013.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del caràcter urgent 

de la sessió. 

 

2. Expedient número 39/2012.- Aprovació, si s’escau, de la delegació al Consell 

Comarcal del Segrià de la competència municipal de conservació del camí de 

Corbins, en l’àmbit del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016. 

 

 

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-1/2013.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació del 

caràcter urgent de la sessió. 

 

Atès l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, del tenor literal següent: Las sesiones plenarias han de convocarse, al 

menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada 

por el Pleno. 

 

Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva 

sessió número 10/2011, d’aprovació del règim de sessions plenàries i normes de 

funcionament del Ple, del tenor literal següent en allò que aquí interessa: […] 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. 

[…]. 

 

De conformitat amb l’article 46.2.b) 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 6 vots a 

favor dels grups polítics municipals de PM, PPC i CiU, i 3 abstencions presencials del 

Sr. Català, de la Sra. Pla i del Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Ratificar la convocatòria urgent del Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià número 1/2013, de data 8 de gener de 2013, motivant-se aquesta urgència 

en la procedència de complir els terminis fixats pel Consell Comarcal del Segrià en 

el seu escrit de data 13 de desembre de 2012, relatiu a la sol·licitud de subvencions 

comarcals en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2013-2016. 

 

 

2. Expedient número 39/2012.- Aprovació, si s’escau, de la delegació al 

Consell Comarcal del Segrià de la competència municipal de conservació 

del camí de Corbins, en l’àmbit del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

2013-2016. 

 

En data 28 de novembre de 2012, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 6263, el Decret català 155/2012, de 30 de novembre, pel qual 

s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest 

període. 

 

En data 13 de desembre de 2012, el Consell Comarcal del Segrià, mitjançant correu 

electrònic, va fer arribar a aquest Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit del 

tenor literal següent: 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 
«[…] 
 
Es intenció del Consell Comarcal sol·licitar subvencions per a la REPARACIÓ, 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CAMINS de la comarca que comuniquin nuclis de 
població. 
 
Es per això que si esteu interessats en participar en la convocatòria i tenint en compte els 
terminis establerts, caldrà que ens feu arribar abans del dia 11 de gener de 2013 les 
dades següents: […]» (sic). 

 

En data 20 de desembre de 2012, amb número 2308, va tenir entrada al Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià el pressupost número 5907 de la 

mercantil M. Y J. GRUAS, S.A., per import de 19.350,00 euros (IVA exclòs). 

 

En data 2 de gener de 2013, l’arquitecte municipal va evacuar informe detallant les 

dades tècniques de l’objecte a subvencionar segons la comunicació del Consell 

Comarcal del Segrià. 

 

De conformitat amb els articles 22.2.p) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, els articles 52.2.q), 85 i 114.3.e) 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’article 25.1.c) 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, l’article 309.2 del Decret català 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, i el Decret català 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les 

bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 

període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període, l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 6 vots a favor dels grups polítics municipals de 

PM, PPC i CiU, i 3 abstencions presencials del Sr. Català, de la Sra. Pla i del Sr. 

Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià la competència municipal de 

conservació del camí de Corbins, de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, amb el 

següent contingut i abast: 

 

1. COMPETÈNCIA MUNICIPAL DELEGADA –ARTICLE 25.2.D) DE LA LLEI 7/1985, DE 2 

D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL–: reparació, manteniment i 

conservació del camí de Corbins consistent en: 

 

− Nom: camí de Corbins. 

 

− Llargària: 2.030 metres lineals. 

 

− Característiques: sistema viari, clau A, camí rural principal. 
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− Plànol de situació: segons plànol annexat. 

 

− Tipus d’actuació prevista: a) perfilat de cunetes amb 

motoanivelladora i càrrega del material sobrat portat a l’abocador 

(9.000,00 ml), i b) tractament de superfície simple compost de 14 kg 

de 6/12 i 1,5 d’emulsió ECR-2 i tapat amb 10 kg 3/6 (9.000,00 m²). 

 

− Pressupost aproximat de la inversió: 19.350,00 euros (IVA exclòs) ex 

pressupost número 5907 de la mercantil M. Y J. GRUAS, S.A. 

 

− Anualitat PUOSC 2013-2016 interessada: anualitat 2013. 

 

2. ABAST DE LA DELEGACIÓ: la delegació competencial abasta les següents 

funcions: 

 

a) Sol·licitar la inclusió de l’actuació prevista en l’apartat 1 anterior al 

sistema de finançament comarcal establert en el Decret català 

155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases 

reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per aquest 

període. 

 

b) Projectar l’actuació a realitzar segons el previst en l’apartat 1 

anterior. 

 

c) Licitar l’actuació a realitzar segons el previst en l’apartat 1 anterior. 

 

d) Executar l’actuació a realitzar segons el previst en l’apartat 1 

anterior. 

 

3. FINANÇAMENT DE LA DELEGACIÓ: la present delegació es finançarà amb càrrec als 

annexos 2, 3 i 8 del Decret català 155/2012, de 20 de novembre, pel qual 

s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de 

Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per 

aquest període, segons sol·licitud del propi Consell Comarcal del Segrià. 

 

4. CONDICIÓ SUSPENSIVA: el Consell Comarcal del Segrià haurà d’acceptar la 

present delegació i notificar, si s’escau, aquest acord d’acceptació a 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Segon.- Requerir al Consell Comarcal del Segrià que inclogui l’actuació de 

reparació, manteniment i conservació del camí de Corbins, de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, en el sistema de finançament comarcal definit en el Decret 

català 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i 

d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i 

s’obre la convocatòria única per aquest període. 
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Tercer.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, adjuntant exemplar 

diligenciat del plànol de situació annexat i còpia confrontada del pressupost meritat. 

 

 

 

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

finalitzada aquesta sessió, a les 9:35 hores del dia 8 de gener 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 

 

 

No n’hi ha. 
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