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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 3/2014 

Caràcter: ordinària 

Data: dilluns, 24 de març de 2014 

Horari: de 20:05 hores a 20:35 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

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

 

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

Sra. Montserrat Bosch Pascual, 2n Tinent d’Alcalde, PM 

Sra. Violant Trilla Martinoli, 3r Tinent d’Alcalde, PM 

Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, PM 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU 

 

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

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú 

 

 

Es reuneix, per tant, el quòrum legal de constitució d’aquest òrgan col·legiat, ja que 

assisteixen tres o més dels regidors que formen part d’aquest Ple, així com el 

President i el titular de la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià ex article 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local; l’article 98.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; i l’article 90 

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. 

 

A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts 

següents: 
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Ordre del dia 

 

1. Expedient Ple-3/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de 

les actes de les sessions ordinària de 20 de gener de 2014 (Ple 1/2014), i 

extraordinària de 7 de març de 2014 (Ple 2/2014). 

 

2. Expedient Ple-3/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia 

(del número 9/2014, de 14 de gener de 2014, al número 61/2014, de 17 de 

març de 2014). 

 

3. Expedient 48/2010.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga a l’adhesió de 

l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 

locals de Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local. 

 

4. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, de la constitució de grups polítics 

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

suplents. 

 

5. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, de 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. 

 

6. Expedient Ple-3/2014.- Aprovació, si s’escau, de la moció a favor de l’acord 

del CGLC en defensa de l’autonomia local, a proposta del grup polític 

municipal de Progrés Municipal. 

 

7. Expedient Ple-3/2014.- Informes d’Alcaldia. 

 

8. Expedient Ple-3/2014.- Assumptes d’urgència. 

 

9. Expedient Ple-3/2014.- Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-3/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys 

de les actes de les sessions ordinària de 20 de gener de 2014 (Ple 

1/2014), i extraordinària de 7 de març de 2014 (Ple 2/2014) 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 3/2014, de data 24 de març 

de 2014, 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 9 vots a 

favor dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, el següent: 

 

ACORD 
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Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 20 de gener de 

2014 (Ple 1/2014). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 7 de març de 

2014 (Ple 2/2014). 

 

 

2. Expedient Ple-3/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 9/2014, de 14 de gener de 2014, al número 

61/2014, de 17 de març de 2014) 

 

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 9/2014, de 14 de gener de 

2014, i 61/2014, de 17 de març de 2014, ambdues incloses, i el Ple, per 9 vots a 

favor dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, acorda restar 

assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

 

Núm. Decret Data Contingut 

9/2014 14/01/2014 Expedient subvencions 14/2013 

10/2014 16/01/2014 Expedient ambiental 2/2013 

11/2014 16/01/2014 Expedient 9/2014 

12/2014 16/01/2014 Expedient urbanístic 1/2014 

13/2014 17/01/2014 Expedient urbanístic 59/2009 

14/2014 17/01/2014 Expedient 10/2014 

15/2014 22/01/2014 Expedient subvencions 23/2013 

16/2014 24/01/2014 Expedient Gual-4/2014 

17/2014 24/01/2014 Expedient Hisenda-1/2013 

18/2014 28/01/2014 Expedient 7/2012 

19/2014 30/01/2014 Expedient 37/2013 

20/2014 31/01/2014 Expedient subvencions 1/2014 

21/2014 31/01/2014 Expedient urbanístic 3/2014 

22/2014 03/02/2014 Expedient urbanístic 58/2013 

23/2014 03/02/2014 Expedient 37/2013 

24/2014 04/02/2014 Expedient Hisenda-1/2014 

25/2014 05/02/2014 Expedient 14/2012 

26/2014 06/02/2014 Expedient Gual-5/2014 

27/2014 10/02/2014 Bestreta reintegrable a empleada pública 

28/2014 10/02/2014 Expedient urbanístic 4/2014 

29/2014 11/02/2014 Expedient 25/2011 

30/2014 11/02/2014 Expedient subvencions 3/2013 

31/2014 11/02/2014 Expedient urbanístic 2/2014 
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32/2014 12/02/2014 Expedient urbanístic 6/2014 

33/2014 12/02/2014 Expedient urbanístic 7/2014 

34/2014 13/02/2014 Expedient 11/2014 

35/2014 17/02/2014 Expedient 33/2013 

36/2014 17/02/2014 Expedient baixes padró d’habitants 6/2013 

37/2014 17/02/2014 Expedient 43/2013 

38/2014 18/02/2014 Expedient 25/2011 

39/2014 18/02/2014 Expedient urbanístic 8/2014 

40/2014 18/02/2014 Expedient ambiental 1/2014 

41/2014 19/02/2014 Expedient 14/2014 

42/2014 19/02/2014 Expedient subvencions 17/2013 

43/2014 20/02/2014 Expedient subvencions 10/2013 

44/2014 20/02/2014 Expedient subvencions 3/2013 

45/2014 21/02/2014 Expedient 20/2013 

46/2014 25/02/2014 Expedient urbanístic 9/2014 

47/2014 03/03/2014 Expedient Gual-6/2014 

48/2014 03/03/2014 Expedient 37/2013 

49/2014 04/03/2014 Expedient recurs contenciós administratiu 528/2013 

50/2014 05/03/2014 Expedient subvencions 6/2013 

51/2014 05/03/2014 Expedient subvencions 26/2013 

52/2014 05/03/2014 Expedient urbanístic 10/2014 

53/2014 06/03/2014 Expedient 7/2014 

54/2014 07/03/2014 Expedient Hisenda-2/2014 

55/2014 11/03/2014 Aprovació de factura 

56/2014 12/03/2014 Expedient 18/2014 

57/2014 12/03/2014 Expedient 23/2013 

58/2014 14/03/2014 Expedient subvencions 5/2013 

59/2014 14/03/2014 Expedient urbanístic 11/2014 

60/2014 14/03/2014 Expedient subvencions 1/2014 

61/2014 17/03/2014 Expedient 19/2014 

 

 

3. Expedient 48/2010.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga a l’adhesió de 

l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 

locals de Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local 

 

Atès que en data 13 de desembre de 2012 es va aprovar l’adhesió d’aquest 

Ajuntament de Benavent de Segrià al sistema de contractació centralitzada que 

amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories 

d’adquisicions previstes en l’article 205 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, 

pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de Catalunya. 

 

Atès que en data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat 
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a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (expedient 2012/01), a 

l’empresa Endesa Energia, S.A.U., havent-se formalitzat el corresponent contracte 

administratiu en data 19 de març de 2013, amb una durada inicial d’un any, des de 

l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014, i la relació de preus unitaris que tot 

seguit es detallen: 

 

Terme d’energia 
  

Terme de potència 
  

Preus (€/MWh) 
  

Euros/ kW i any 
  

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

        

Atès que en data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’acord marc 

entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i Endesa Energia, S.A.U. 

 

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

en la seva sessió extraordinària número 4/2013, va adjudicar a favor de l’empresa 

Endesa Energia, S.A.U. el contracte administratiu pel subministrament d’energia 

elèctrica d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià com a derivat de l’acord marc 

pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya 

(expedient 2012/01), adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 

l’empresa Endesa Energia, S.A.U. en data 29 de gener de 2013 pel període que va 

des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014. 

 

Atès que en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació 

del contracte de l’acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la 

tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit 

s’indiquen: 

 
Preus terme de potència 

  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013, de 16 de febrer (Eur./kW any).  
  

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
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6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 

Atès que en data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la 

proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini 

de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent-se 

notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva 

conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP. 

 

De conformitat amb les clàusules 7 i 36 del plec de clàusules administratives 

particulars que regulen l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas 

natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2012/01); 

articles 23 i 156, i 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, 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.- Prorrogar, com a primera pròrroga, l’adhesió a l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 

membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local (expedient 2012/01) i, en 

conseqüència, prorrogar el contracte administratiu pel subministrament d’energia 

elèctrica d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià com a derivat de l’acord marc 

pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, 

adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa 

Energia, S.A.U. en data 29 de gener de 2013, pel període que va des de l’1 d’abril 

de 2014 al 31 de març de 2015, amb les següents condicions econòmiques: 

 

Terme d’energia 

   

Terme de potència 

  Preus (€/MWh) 
  

Euros/ kW i any 

  P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
 

Preus terme de potència 
  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013, de 16 de febrer (Eur./kW any).  
 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 
 

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus serà actualitzada 
aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes de l’any anterior.  

 

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

notifiqui aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

 

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

notifiqui aquest acord a la mercantil Endesa Energia, S.A.U., com empresa 

adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de subministrament 

d’electricitat. 

 

 

4. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, de la constitució de 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, 

en el 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 20 de gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en la seva sessió ordinària número 1/2014, va prendre coneixement, per a 

la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel Sr. Antonio Ramón López Gómez 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. 

 

Atès que en data 7 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la seva sessió extraordinària número 2/2014, va possessionar al Sr. Hipòlit Sisó 

Caravaca en el seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i la 

seva adscripció al grup municipal de Progrés Municipal. 

 

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

conformitat amb la nova situació domèstica. 
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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 municipals del PPC, de PM i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

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: 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Sra. Violant Trilla Martinoli i Sr. Hipòlit Sisó 

Caravaca. 

 

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

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

 

 

5. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, de 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 

 

Atès que en data 20 de gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià en la seva sessió ordinària número 1/2014, va prendre coneixement, per a 

la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel Sr. Antonio Ramón López Gómez 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. 

 

Atès que en data 7 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la seva sessió extraordinària número 2/2014, va possessionar al Sr. Hipòlit Sisó 

Caravaca en el seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, i la 

seva adscripció al grup municipal de Progrés Municipal. 

 

Considerant els anteriors antecedents, procedeix renovar l’organització municipal 

de conformitat amb la nova situació domèstica. 

 

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 
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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 

abstencions substancials 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 2 

vegades al mes (el 1r i el 3r dilluns del mes); el mes d’agost es celebrarà una 

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

18:30 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. 
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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: 

 

− Regidoria d’economia i finances, i adjunta a la Regidoria d’urbanisme, essent 

titular la regidora Sra. Rosa Maria Caselles Mir. 

 

− Regidoria d’urbanisme, industria i esport, essent titular el regidor Sr. Hipòlit 

Sisó Caravaca. 

 

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

Montserrat Bosch Pascual. 

 

− Regidoria d’agricultura, medi ambient, joventut i serveis socials, 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. 
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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. 

 

 

6. Expedient Ple-3/2014.- Aprovació, si s’escau, de la moció a favor de 

l’acord del CGLC en defensa de l’autonomia local, a proposta del grup 

polític municipal de Progrés Municipal 

 

A proposta del grup polític municipal de CiU, a través del seu portaveu, el grup 

polític municipal de PM, a través de la seva portaveu, retira aquest assumpte de 

l’ordre del dia, de conformitat amb l’article 92 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. Atès que la retirada de l’assumpte és assumida pel 

propi grup polític municipal promotor, aquest queda retirat sense necessitat de 

votació sobre la petició de retirada. 

 

 

7. Expedient Ple-3/2014.- Informes d’Alcaldia 

 

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

 

− Es facilita al grup polític municipal de CiU còpia de les factures F-589/2011, 

de data 13 de setembre de 2011, i F-592/2011, de data 13 de setembre de 

2011, sobre les quals es va preguntar en l’anterior sessió ordinària. 

 

− Constitució d’una única mesa per a les properes eleccions al Parlament 

europeu. La constitució d’aquesta mesa única és exclusivament per a les 

eleccions europees, de manera que en la resta d’eleccions tornaran a 

constituir-se dues meses electorals, segons l’Oficina del Cens Electoral. 

 

− Tancament als vehicles de la plaça de la llar d’infants i instal·lació de dues 

places d’aparcament exclusivament pels usuaris de la llar d’infants. 

 

− Sol·licitud a la Diputació de Lleida de la subvenció per actuacions en energia 

sostenible, en el marc del PAES de l’Ajuntament. 

 

7.2. La Sra. Trilla (PM) informa sobre els següents aspectes: 

 

− La despesa de la jornada de fructicultura va pujar a 130,77 euros, amb una 

assistència de 120 persones. 
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7.3. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) informa sobre els següents aspectes en relació amb 

un butlletí informatiu publicat pel grup polític municipal de CiU: 

 

− En data 6 de març de 2014, el deute comercial (factures) de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià és de 14.049,53 euros, i el deute financer (bancs), de 

906.223 euros. Això fa un total de 920.272,58 euros. Surt un deute per 

habitant de 602,67 euros. Aquest és el deute que es pot comprovar a 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

8. Expedient Ple-3/2014.- Assumptes d’urgència 

 

No n’hi ha. 

 

 

9. Expedient Ple-3/2014.- Precs i preguntes 

 

9.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: va sortir dijous, al BOP, 

l’actuació del cementiri, sol·licitar informació sobre aquesta actuació. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) respon: Ja ha passat el període d’al·legacions. Es pot fer 

una adjudicació directa perquè puja només 20.000 euros i es mirarà alguna 

empresa del poble, potser jo m’hauré d’abstenir. El projecte està basat en l’estudi 

de l’arquitecte i l’aparellador municipal. Ja es pot licitar. El projecte ja l’heu vist. És 

una cosa molt sensible perquè són els nostres avantpassats i el que s’ha de fer és 

el màxim de bé i amb tota la cura del món. 

 

9.2. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: Quan es va aprovar la moció 

de suport per a la convocatòria de la consulta del dret a decidir, al cinquè punt 

ficava que l’Ajuntament de Benavent donarà compte a tots els veïns de Benavent, 

al Govern de la Generalitat, als grups polítics al Parlament de Catalunya, hi ha 

previst alguna manera de comunicar-ho a la gent? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) respon: Està publicat en el taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament. 

 

9.3. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: L’any passat en aquest ple 

vam parlar de la jornada de fructicultura, i veig que la jornada ha continuat amb el 

mateix tarannà. A la gent del poble l’interessa el que l’interessa i crec que no és 

una cosa adequada per la gent del poble. Que han vingut 120 persones de fora, 

d’acord. Que hi hagi 14 o 15 persones del poble i 6 o 7 eren jubilades, doncs crec 

que la jornada no està ben plantejada pels interessos de Benavent. Que vinguin les 

escoles, ho trobo bé, però per la gent del poble trobo faltar coses. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Es van disculpar 7 o 8 

persones. De la PAC, quan estigui definida, per l’any que ve en parlem. Et 
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convidaré a la reunió de preparació de les properes jornades que fem. Parlem dels 

temes que vulguem perquè això està obert a tothom. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:35 hores del dia 24 de març de 2014, 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 

 

 

5. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, de 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 

 

5.Únic.- S’introdueix in voce la següent esmena a la proposta d’Alcaldia de data 18 

de març de 2014, en el seu apartat quart de l’acord: 

 

− On deia: […] Regidoria d’economia i finances, i adjunta a la Regidoria 

d’urbanisme, industria i esport, essent titular la regidora Sra. Rosa Maria 

Caselles Mir. 

 

− Dirà: […] Regidoria d’economia i finances, i adjunta a la Regidoria 

d’urbanisme, essent titular la regidora Sra. Rosa Maria Caselles Mir. 

 

L’acord transcrit supra incorpora la present esmena. 

 

 

7. Expedient Ple-3/2014.- Informes d’Alcaldia 

 

7.1.1. El Sr. Sales (CiU) pregunta qui és l’encarregat de fixar els horaris d’encesa i 

apagament de l’enllumenat públic del poble, atès que potser s’ha ajustat en excés 

el temps d’il·luminació, de manera que el poble és fosc. 

 

7.1.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) respon que probablement s’hauran d’ajustar una 

mica el temps, perquè és just, sobretot a la nit. 
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