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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió. 

 

Número: 13/2013. 

Caràcter: extraordinària. 

Data: divendres, 11 d’octubre de 2013. 

Horari: de 15:00 hores a 15:03 hores. 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. 

 

 

Assistents. 

 

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

 

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

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

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

Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM. 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU. 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU. 

 

 

Absència 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 50/2011.- Aprovació, si s’escau, de la ressenya a l’inventari de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’obra nova del consultori mèdic. 

 

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

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

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

 

 

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 50/2011.- Aprovació, si s’escau, de la ressenya a l’inventari 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de l’obra nova del consultori mèdic. 

 

En data 19 de desembre de 2011, en la sessió ordinària número 17/2011 de la 

Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent de Segrià es va aprovar 

definitivament el projecte bàsic i executiu per a la construcció i equipament de 

consultori local al Carrer Les Escoles, número 10, de Benavent de Segrià, elaborat 

per l’Arquitecte Sr. Arnau Ricart i Real (novembre 2011), amb un pressupost 

d’execució material de 248.986,65 euros, i un pressupost d’execució per contracta 

de 349.627,05 euros. 

 

En data 9 de juliol de 2013, amb número 1185, va tenir entrada al Registre General 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià el certificat final de l’actuació “construcció i 

equipament de consultori local” presentada per la direcció facultativa de l’obra. 

 

En data 25 de juliol de 2013, es va signar entre l’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, la direcció facultativa de l’obra, el contractista de les obres, i el 

Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya, l’acta de recepció de l’obra 

construcció i equipament de consultori local, promoguda per l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià i que finalitzat amb la construcció d’un edifici descrit en la 

forma següent: 

 

URBANA: edifici situat a l’avinguda Antoni Gaudí cantonada carrer de les Escoles, 

aixecat sobre un solar de 230 m², format per dues plantes. La planta baixa es troba 

distribuïda en les següents entitats: número 1, amb una superfície construïda de 

190,55 m² i una superfície útil de 155,40 m², destinada a consultori mèdic; número 

2, amb una superfície construïda de 27,85 m² i una superfície útil de 19,38 m², 

destinada a equipament municipal; i número 3, amb una superfície útil exterior de 

10,61 m², destinada a pati exterior; la diferència entre la superfície construïda i la 

superfície útil està formada per elements constructius. La planta primera es troba 

distribuïda en les següents entitats: número 1, amb una superfície construïda de 

169,59 m² i una superfície útil de 141,64 m², destinada a equipament municipal; i 

número 2, amb una superfície útil exterior de 1,56 m², destinada a terrassa; la 

diferència entre la superfície construïda i la superfície útil està formada per 

elements constructius. La total superfície construïda és de 388,85 m². Delimitants: 

pel nord, Maria Dolores Batsi Rubinat; per l’est, finca 1033 de Benavent de Segrià 

(Nuria Gene Roig i Sebastian Alberto Mas Riu); per l’oest, carrer de les Escoles; pel 

sud, avinguda Antoni Gaudí. Valor i cost d’adquisició: 451.013,43 euros. Referència 

cadastral: 3190101CG0139S0001GS. 

 

De conformitat amb els articles 105 i 128 del Decret català 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, l’article 206 

de la Llei hipotecaria (Decret de 8 de febrer de 1946, pel qual s’aprova la nova 

redacció oficial de la Llei Hipotecaria) i l’article 303 del Reglament hipotecari 
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(Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual s’aprova el Reglament Hipotecari),  

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a favor dels grups polítics 

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

Sr. Bernal, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Ressenyar a l’inventari de l’Ajuntament de Benavent de Segrià l’obra nova 

següent: 

 

URBANA: edifici situat a l’avinguda Antoni Gaudí cantonada carrer de les Escoles, 

aixecat sobre un solar de 230 m², format per dues plantes. La planta baixa es troba 

distribuïda en les següents entitats: número 1, amb una superfície construïda de 

190,55 m² i una superfície útil de 155,40 m², destinada a consultori mèdic; número 

2, amb una superfície construïda de 27,85 m² i una superfície útil de 19,38 m², 

destinada a equipament municipal; i número 3, amb una superfície útil exterior de 

10,61 m², destinada a pati exterior; la diferència entre la superfície construïda i la 

superfície útil està formada per elements constructius. La planta primera es troba 

distribuïda en les següents entitats: número 1, amb una superfície construïda de 

169,59 m² i una superfície útil de 141,64 m², destinada a equipament municipal; i 

número 2, amb una superfície útil exterior de 1,56 m², destinada a terrassa; la 

diferència entre la superfície construïda i la superfície útil està formada per 

elements constructius. La total superfície construïda és de 388,85 m². Delimitants: 

pel nord, Maria Dolores Batsi Rubinat; per l’est, finca 1033 de Benavent de Segrià 

(Nuria Gene Roig i Sebastian Alberto Mas Riu); per l’oest, carrer de les Escoles; pel 

sud, avinguda Antoni Gaudí. Valor i cost d’adquisició: 451.013,43 euros. Referència 

cadastral: 3190101CG0139S0001GS. 

 

Segon.- Inscriure, mitjançant certificació de la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, la meritada obra nova al Registre de la Propietat. 

 

Tercer.- Legitimar a l’Alcaldia i a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià a realitzar els tràmits adients per donar eficàcia al present acord. 

 

 

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

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

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

 

Atès que en data 30 d’agost de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

número 6450, es va publicar l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual 

s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014. L’article 2 de la 

meritada ordre estableix que a més de les festes esmentades –en l’article 1 

ibídem– es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, 

de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 

proposta dels Ajuntaments. 
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Atès que en data 6 de setembre de 2013, amb número 1454, va tenir entrada al 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pels 

Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Empresa i Ocupació, de la 

Generalitat de Catalunya, requerint a l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

comuniqui la seva proposta de festes locals per a l’any 2014. 

 

Atès que en data 23 de setembre de 2013, en la sessió ordinària número 11/2013 

del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià es va retirar de l’ordre del dia la 

proposta d’Alcaldia relativa a l’aprovació, si s’escau, de la proposta al Departament 

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

municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2014, tot consensuant-se la necessitat 

d’un procés de participació i consulta ciutadana per acordar canvis de data en la 

celebració de la festa local d’estiu. 

 

Atès que el procés de participació i consulta ciutadana regulat en l’article 71 de la 

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

diferents tràmits complexos (v.gr., l’autorització del Govern de la Nació), es 

considera adient, si s’escau, proposar i tramitar els eventuals canvis de data amb 

efectes de l’any 2015, tot aprovant-se per l’any 2014 les dates tradicionals. 

 

De conformitat amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre 

regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans, i l’Ordre 

EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l’any 2014, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 7 vots a 

favor dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, i 2 abstencions 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 

Catalunya, com a festes locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2014, 

les següents: 

 

− Dilluns, 27 de gener de 2014. 

 

− Dilluns, 25 d’agost de 2014. 

 

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

notifiqui aquest acord als Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Empresa i 

Ocupació, de la Generalitat de Catalunya. 
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No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 15:03 hores del dia 11 d’octubre 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 

 

No n’hi ha. 
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