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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 13/2014 

Caràcter: ordinària 

Data: dimarts, 23 de desembre de 2014 

Horari: de 20:12 hores a 20:52 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

Il·lm. Sr. Manuel Català Ros, Alcalde, CiU 

Sra. Magdalena Pla Pla, 1r Tinent d’Alcalde, CiU 

Sr. Raúl Sales Pujol, 2n Tinent d’Alcalde, CiU 

Sr. Manuel Bernal Garcia, 3r Tinent d’Alcalde, CiU 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, Regidora, PM 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, Regidora, PM 

Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM 

 

Sr. Josep Maria Palau Llobera, Regidor, PPC 

 

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

 

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, PM 

 

 

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

següents: 

 

Ordre del dia 

 

1. Expedient Ple-13/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de 

les actes de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2014 (Ple 9/2014); de 

la sessió extraordinària de 3 de novembre de 2014 (Ple 10/2014); de la 

sessió extraordinària de 18 de novembre de 2014 (Ple 11/2014); i de la 

sessió extraordinària de 28 de novembre de 2014 (Ple 12/2014). 

 

2. Expedient Ple-13/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia 

(del número 250/2014, de 23 de setembre de 2014, al número 308/2014, 

de 15 de desembre de 2014); i ratificar, si s’escau, els Decrets d’Alcaldia 

números 286/2014, de 13 de novembre de 2014, i 302/2014, de 3 de 

desembre de 2014. 

 

3. Expedient 33/2010.- Aprovació, si s’escau, de la segona addenda al conveni 

de cessió d’ús d’immoble a favor de la mercantil Vodafone España, S.A.U., 

per la instal·lació i explotació d’un equipament de telecomunicacions, de 

data 19 de gener de 2011. 

 

4. Expedient 11/2014.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni marc 

entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per la prestació del servei de recollida de residus. 

 

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

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

Regidories de l’Ajuntament. 

 

6. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de 

representants de l’Ajuntament als diferents òrgans col·legiat dels que forma 

part. 

 

7. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, del règim de dedicacions, 

assistències i indemnitzacions dels càrrecs electes de l’Ajuntament. 

 

8. Expedient 46/2014.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la revisió de 

preus del contracte administratiu de gestió del servei municipal de l’escola 

bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 

concessió, signat en data 25 de febrer de 2011, pel període comprés entre el 

dia 1 de novembre de 2014 a 31 d’agost de 2015, ambdós inclosos. 

 

9. Expedient 70/2014.- Aprovació, si s’escau, de compatibilitat de personal 

funcionari de l’Ajuntament amb una segona activitat pública. 
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10. Expedient 71/2014.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al conveni subscrit 

entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què 

s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014. 

 

11. Expedient 72/2014.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni tipus 

d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de 

competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

12. Expedient 73/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial del Reglament regulador 

del registre comptable de factures de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

13. Expedient Ple-13/2014.- Informes d’Alcaldia. 

 

14. Expedient Ple-13/2014.- Assumptes d’urgència. 

 

15. Expedient Ple-13/2014.- Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-13/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys 

de les actes de la sessió ordinària de 30 de setembre de 2014 (Ple 

9/2014); de la sessió extraordinària de 3 de novembre de 2014 (Ple 

10/2014); de la sessió extraordinària de 18 de novembre de 2014 (Ple 

11/2014); i de la sessió extraordinària de 28 de novembre de 2014 (Ple 

12/2014) 

 

Considerant el caràcter ordinari de la propera sessió plenària i de conformitat amb 

l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó (PM), el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 30 de setembre 

2014 (Ple 9/2014). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 3 de novembre 

de 2014 (Ple 10/2014). 

 

Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 18 de 

novembre de 2014 (Ple 11/2014). 
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Quart.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 28 de 

novembre de 2014 (Ple 12/2014). 

 

 

2. Expedient Ple-13/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 250/2014, de 23 de setembre de 2014, al número 

308/2014, de 15 de desembre de 2014); i ratificar, si s’escau, els Decrets 

d’Alcaldia números 286/2014, de 13 de novembre de 2014, i 302/2014, de 

3 de desembre 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 250/2014, de 23 de setembre 

de 2014, i 308/2014, de 15 de desembre de 2014, ambdues incloses, i el Ple, per 8 

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

presencial del Sr. Sisó (PM), acorda restar assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

 

Núm. Decret Data Contingut Ratificació 

250/2014 23/09/2014 Expedient Padró d’habitants-3/2014  

251/2014 26/09/2014 Expedient 11/2011  

252/2014 26/09/2014 Expedient 7/2014  

253/2014 29/09/2014 Expedient Hisenda-2/2014  

254/2014 02/10/2014 Expedient 46/2014  

255/2014 06/10/2014 Expedient 11/2011  

256/2014 08/10/2014 Expedient Urbanisme-63/2014  

257/2014 08/10/2014 Expedient Urbanisme-61/2014  

258/2014 08/10/2014 Expedient 38/2012  

259/2014 09/10/2014 Expedient 33/2013  

260/2014 13/10/2014 Expedient Urbanisme-58/2014  

261/2014 13/10/2014 Expedient Urbanisme-59/2014  

262/2014 13/10/2014 Expedient Urbanisme-60/2014  

263/2014 13/10/2014 Expedient Urbanisme-64/2014  

264/2014 13/10/2014 Expedient Urbanisme-58/2013  

265/2014 13/10/2014 Expedient Padró d’habitants-3/2014  

266/2014 15/10/2014 Expedient 48/2014  

267/2014 17/10/2014 Expedient Subvencions-25/2014  

268/2014 20/10/2014 Expedient 28/2014  

269/2014 20/10/2014 Expedient 28/2014  

270/2014 20/10/2014 Expedient 28/2014  

271/2014 20/10/2014 Suplència del titular de la Secretaria Intervenció  

272/2014 22/10/2014 Expedient Urbanisme-68/2014  

273/2014 22/10/2014 Expedient 35/2011  

274/2014 23/10/2014 Expedient Urbanisme-48/2013  
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275/2014 27/10/2014 Expedient Subvencions-8/2014  

276/2014 27/10/2014 Expedient Hisenda-1/2014  

277/2014 27/10/2014 Expedient Subvencions-24/2014  

278/2014 27/10/2014 Expedient 46/2014  

279/2014 03/11/2014 Expedient 46/2014  

280/2014 07/11/2014 Expedient 46/2014  

281/2014 07/11/2014 Expedient Urbanisme-60/2014  

282/2014 07/11/2014 Expedient Urbanisme-66/2014  

283/2014 11/11/2014 Expedient Urbanisme-67/2014  

284/2014 12/11/2014 Expedient Subvencions-2/2014  

285/2014 13/11/2014 Aprovació de factures  

286/2014 13/11/2014 Expedient 25/2011 Sí 

287/2014 14/11/2014 Expedient Subvencions-18/2014  

288/2014 14/11/2014 Expedient 25/2011  

289/2014 14/11/2014 Expedient Subvencions-6/2014  

290/2014 17/11/2014 Expedient 25/2011  

291/2014 19/11/2014 Expedient Subvencions-13/2014  

292/2014 19/11/2014 Expedient Urbanisme-65/2014  

293/2014 20/11/2014 Expedient 46/2014  

294/2014 20/11/2014 Expedient 65/2014  

295/2014 25/11/2014 Aprovació de factures  

296/2014 26/11/2014 Expedient Urbanisme-67/2014  

297/2014 27/11/2014 Expedient Subvencions-5/2014  

298/2014 27/11/2014 Expedient 68/2014  

299/2014 28/11/2014 Expedient 46/2014  

300/2014 02/12/2014 Expedient 69/2014  

301/2014 03/12/2014 Expedient 66/2014  

302/2014 03/12/2014 Expedient 19/2014 Sí 

303/2014 05/12/2014 Expedient 19/2014  

304/2014 05/12/2014 Expedient Subvencions-27/2014  

305/2014 09/12/2014 Expedient 26/2011  

306/2014 10/12/2014 Expedient Urbanisme-73/2014  

307/2014 15/12/2014 Expedient Subvencions-10/2014  

308/2014 15/12/2014 Expedient 35/2011  

 

De conformitat amb l’article 21.1.k) 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 8 vots a 

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

del Sr. Sisó (PM), la ratificació dels següents Decrets d’Alcaldia: 

 

1. Decret d’Alcaldia número 286/2014, de data 13 de novembre de 2014, del tenor 

literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 286/2014 
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Expedient municipal número 25/2011 
Data: 13 de novembre de 2014 
 
Antecedents 
Considerant que, en data 13 d’octubre de 2014, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Benavent 
de Segrià, en la seva sessió ordinària número 18/2014, va aprovar inicialment el padró de subjectes 
passius de la taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram del tercer trimestre de l’exercici 2014, per 
import total de 43.793,30 euros. 
 

Considerant que, en data 14 d’octubre de 2014 i 16 d’octubre de 2014, respectivament, es va sotmetre 
aquest acord d’aprovació inicial a tràmit d’informació pública, per un termini de 20 dies hàbils, 
mitjançant anunci publicat en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida número 198, de forma que finalitzat el termini d’informació pública, el 
dies ad quem del qual fou el dia 10 de novembre de 2014, no s’ha presentat en el Registre General de 
l’Ajuntament de Benavent de Segrià cap al·legació a l’efecte. 
 
Considerant la situació atípica d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià derivada de la renúncia al 
càrrec d’Alcaldia per part d’aquest titular. 
 
Fonaments jurídics 
Article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
Ordenança fiscal número 17 de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua i clavegueram (BOP de Lleida número 240, de data 31 de desembre de 2013). 
 
Bases 95 i 99.1 de les Bases d’execució del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 
per a l’exercici 2014. 
 
Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot això, Decreto, 
 
Primer.- Aprovar definitivament el padró de subjectes passius de la taxa pel subministrament d’aigua i 
clavegueram del tercer trimestre de l’exercici 2014, en els termes que consten a l’expedient aprovats 
inicialment per la Junta de Govern Local en data 13 d’octubre de 2014, per import total de 43.793,30 
euros. 
 
Segon.- Establir com a període voluntari de pagament de la taxa pel subministrament d’aigua i 
clavegueram del tercer trimestre de l’exercici 2014, el comprés entre els dies 20 de novembre de 2014 a 
19 de gener de 2015, tots dos inclosos. Transcorregut aquest termini s’incoarà el corresponent 
procediment executiu de recaptació per part d’aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Requerir a la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. que procedeixi a instrumentalitzar la 
recaptació de la taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram del tercer trimestre de l’exercici 2014, 
de conformitat amb les instruccions definides en el Decret d’Alcaldia número 118/2011, de data 18 
d’abril de 2011, presentant a l’Ajuntament la següent documentació: 
 
- Factures emeses del tercer trimestre de l’exercici 2014. 
- CD per instrumentar la domiciliació dels deutes tributaris. 
 
Es recorda que la mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U. ha de gestionar el cànon de l’ACA per 
compte de l’Ajuntament; a aquests efectes, la mercantil requerirà la documentació necessària a 
l’Ajuntament per procedir a la declaració i ingrés del cànon en els terminis legalment previstos. 
 

Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que diligenciï el padró de 
subjectes passius de la taxa pel subministrament d’aigua i clavegueram del tercer trimestre de l’exercici 
2014 aprovat definitivament. 
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Cinquè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquest acord a la 
mercantil Cassa Aigües i Depuració, S.L.U., adjuntant còpia diligenciada del padró fiscal aprovat 
definitivament. 
 
Sisè.- Publicar en extracte aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament, en allò que fa referència a l’aprovació definitiva del padró, termini i formes de 
pagament, i recursos procedents contra el present acte. 
 
Setè.- Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple en la propera sessió ordinària que es celebri». 

 

2. Decret d’Alcaldia número 302/2014, de data 3 de desembre de 2014, del tenor 

literal següent: 

 
«DECRET D’ALCALDIA 

 
Decret d’Alcaldia número 302/2014 
Expedient municipal número 19/2014 
Data: 3 de desembre de 2014 
 
Antecedents 
Considerant que, en data 2 de desembre de 2014, amb número 2126, va tenir entrada en el Registre 
General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per l’Escola Sant Joan, del Departament 
d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, del tenor literal següent: 
 

«D’acord amb l’article 45 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres 
educatius, que determina la composició del consell escolar dels centres públics i seguint el 
procediment electoral aprovat pel consell escolar, em plau demanar-vos la designació 
d’un/a representant d’aquest Ajuntament per tal de formar part del consell escolar 
d’aquest centre. Aquest/a representant ha de ser designat/ada abans del dia 4 de 
desembre de 2014, per poder convocar-lo degudament a la sessió de constitució del nou 
òrgan col·legiat sorgit del procés electoral» (sic). 

 
Considerant la urgència de la sol·licitud presentada per l’Escola Sant Joan, del Departament 
d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Fonaments jurídics 
Article 45.1.c) del Decret català 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
 
Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot això, Decreto, 
 
Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al consell escolar de l’Escola 
Sant Joan de Benavent de Segrià al regidor Sr. Raúl Sales Pujol. 
 
Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que notifiqui aquest decret a 
l’Escola Sant Joan de Benavent de Segrià. 
 
Tercer.- Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple en la propera sessió ordinària que es celebri». 
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3. Expedient 33/2010.- Aprovació, si s’escau, de la segona addenda al 

conveni de cessió d’ús d’immoble a favor de la mercantil Vodafone España, 

S.A.U., per la instal·lació i explotació d’un equipament de 

telecomunicacions, de data 19 de gener de 2011 

 

Considerant que, en data 19 de gener de 2011, l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià i la mercantil Vodafone España, S.A.U. van signar un conveni de cessió d’ús 

de l’immoble ubicat a la parcel·la 31, del polígon 2, de Benavent de Segrià, 

autoritzant a la mercantil Vodafone España, S.A.U., prèvia sol·licitud i obtenció de 

les llicències urbanístiques i ambientals legalment exigibles, per a la instal·lació, 

muntatge, explotació, manteniment, conservació, reparació i modificació d’un 

equipament de telecomunicacions, a canvi del pagament a l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià d’una contraprestació econòmica. 

 

Considerant que, en data 17 d’agost de 2011, l’Ajuntament de Benavent de Segrià i 

la mercantil Vodafone España, S.A.U. van signar una primera addenda al meritat 

conveni de cessió d’ús de l’immoble ubicat a la parcel·la 31, del polígon 2, de 

Benavent de Segrià, de data 19 de gener de 2011. 

 

Considerant que, en data 29 de setembre de 2014, la mercantil Vodafone España, 

S.A.U. va presentar en aquest Ajuntament de Benavent de Segrià un escrit del 

tenor literal següent: 

 
«[…] En una primera fase en años anteriores, acometimos un primer ajuste que permitiera la 
viabilidad del mantenimiento de la configuración de nuestra red. No podemos obviar que 
desde entonces, la realidad económica mundial y la española en particular están atravesando 
momentos delicados y se ha mostrado con unos datos más negativos de los esperados que 
hace que inevitablemente, sea necesario adecuar y ajustar las relaciones comerciales a esta 
nueva realidad económica. En este contexto, habría que añadir el hecho de que la evolución 
de los precios medios de los alquileres ha bajado considerablemente, no pudiendo hablar en 
los momentos actuales, de los precios que se venían barajando en épocas pasadas. 
 
Así mismo, los continuos avances tecnológicos permiten cada vez más racionalizar y disminuir 
el número de estaciones de telecomunicaciones. 
 
Por lo expuesto y por la realidad económica en la cual nos desenvolvemos, nuestra red ha de 
sufrir un descenso en el número de estaciones y por lo tanto hemos de adecuar las 
condiciones de aquellas estaciones de telecomunicaciones que pervivan a la realidad actual. 
 
Es por esto que nos ponemos en contacto con ustedes, en esta segunda fase, para trasladarle 
el valor estimado del arrendamiento del espacio […] que haría posible continuar invirtiendo en 
el emplazamiento de cara al futuro y por tanto proporcionar una fuente de ingreso estable 
para su CC.PP. que permita así mismo ajustar sus presupuestos: / Renta Bruta Anual 
propuesta: 575 €uros + I.V.A. / […]» (sic). 

 

Considerant que, en data 1 de desembre de 2014, la mercantil Vodafone España, 

S.A.U. va presentar en aquest Ajuntament de Benavent de Segrià una segona 

addenda al meritat conveni de cessió d’ús de l’immoble ubicat a la parcel·la 31, del 

polígon 2, de Benavent de Segrià, de data 19 de gener de 2011, la qual preveu 

essencialment la modificació de la contraprestació econòmica a rebre per part de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. I considerant que entre les dos opcions 
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presentades (modificació de la contraprestació econòmica o retirada de 

l’equipament de telecomunicacions) per la mercantil Vodafone España, S.A.U., 

aquesta d’1 de desembre de 2014 és la que millor satisfà els interessos generals de 

prestació del servei de telecomunicacions, d’una part, i d’explotació dels béns 

municipals, de l’altra. 

 

De conformitat amb els articles 72 a 77 del Decret català 336/1988, de 17 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; els articles 

106.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

administracions públiques; i la teoria del contrarius actus segons la qual per innovar 

un acte previ es requereix un acte de la mateixa naturalesa jurídica; l’Alcaldia 

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

CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó (PM), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la segona addenda al conveni de cessió d’ús de l’immoble ubicat 

a la parcel·la 31, del polígon 2, de Benavent de Segrià, a favor de la mercantil 

Vodafone España, S.A.U., per la instal·lació i explotació, prèvia sol·licitud i obtenció 

de les llicències urbanístiques i ambientals legalment exigibles, d’un equipament de 

telecomunicacions, de data 19 de gener de 2011, en els termes que consten a 

l’addendum de data 1 de desembre de 2014 (referència 100373/LX86A). 

 

Segon.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

tal que formalitzi la signatura de la meritada addenda d’1 de desembre de 2014. 

 

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

diligenciï la proposta d’addenda al conveni de 19 de gener de 2011, aprovada; i b) 

notifiqui aquest acord a la mercantil Vodafone España, S.A.U., adjuntant la 

documentació necessària per formalitzar la seva signatura. 

 

 

4. Expedient 11/2014.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni 

marc entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per la prestació del servei de recollida de residus 

 

Considerant que, en data 14 de novembre de 2014, amb número 2003, va tenir 

entrada en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit 

presentat pel Consell Comarcal del Segrià, del tenor literal següent: 

 
«Us trameto, adjunta, la documentació informativa sobre la prestació de serveis de recollida 
de residus, conveni marc de prestació de serveis, així com una fitxa del servei actual i el 
nombre d’illes previstes per al vostre municipi, amb el nombre de contenidors, un resum de la 
nova prestació i un plànol del vostre municipi amb la proposta d’ubicació de les illes de 

contenidors. 
 
Us demano que en un termini breu de temps ens feu arribar l’aprovació del conveni […]» 
(sic). 
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De conformitat amb els articles 25.2.b), 26.1.a) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 66.3.l) i 67.a) 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 42 i 51.1 del Decret legislatiu 

català 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora 

dels residus; l’article 174 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 79 a 

88 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 els articles 303 a 311 del Decret 

català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 

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

presencial del Sr. Sisó (PM), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Encomanar al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents 

serveis: a) el servei de recollida selectiva de paper-cartró, de vidre i d’envasos, 

recollida de residus sòlids urbans, fracció orgànica de residus municipals i fracció 

vegetal, i el seu transport a una planta gestora/transferència o un dipòsit controlat 

autoritzat; b) el servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes; i c) el servei de 

recollida de voluminosos. 

 

Segon.- Aprovar la proposta de conveni marc entre el Consell Comarcal del Segrià i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per la prestació del servei de recollida de 

residus (entrada 2082, de data 26 de novembre de 2014, en el Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

Tercer.- Autoritzar excepcionalment una despesa plurianual, en tant que es 

mantingui l’encomanament competencial a favor del Consell Comarcal del Segrià 

derivat del meritat conveni marc, per un import anual de 25,32 euros/habitant/any 

i revisable en exercicis posteriors de conformitat amb la clàusula rebus sic 

stantibus. L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual resta 

subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

 

Quart.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per tal 

que formalitzi la signatura del meritat conveni. 

 

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

diligenciï la proposta de conveni marc entre el Consell Comarcal del Segrià i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per la prestació del servei de recollida de 

residus aprovada; b) notifiqui aquest acord al Consell Comarcal del Segrià; c) i, un 

cop signat el conveni, notifiqui aquest acord a la Direcció General d’Administració 

Local, del Departament de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat 

de Catalunya, adjuntant còpia confrontada del conveni, i publiqui anunci d’aquest 

acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
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5. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, de la constitució de la Junta 

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

les Regidories de l’Ajuntament 

 

Considerant que, en data 28 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, en la seva sessió extraordinària número 12/2014, va nomenar 

Alcalde President de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a l’Il·lm. Sr. Manuel Català 

Ros. 

 

Considerant que procedeix renovar l’organització municipal de conformitat amb la 

nova situació domèstica d’aquest 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; l’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 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i del 

PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó (PM), 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/res 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 

20:00 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. 
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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 membres: 

 

− Il·lm. Sr. Alcalde, en representació del grup polític municipal de CiU, que 

assumirà la Presidència. 

 

− Sr. Regidor de promoció econòmica, hisenda i governació, en representació 

del grup polític municipal de CiU, designat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, que 

assumirà una vocalia. 

 

− Sr./Sra. Regidor/a, en representació del grup polític municipal de PM, a 

proposta del portaveu d’aquest grup i designat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, que 

assumirà una vocalia. 

 

− Sr./Sra. Regidor/a, en representació del grup polític municipal de PM, a 

proposta del portaveu d’aquest grup i designat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, que 

assumirà una vocalia. 

 

− Sr./Sra. Regidor/a, en representació del grup polític municipal del PPC, a 

proposta del portaveu d’aquest grup i designat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, que 

assumirà una vocalia. 

 

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

l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Tercer.- Nomenar Tresorer de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al regidor Sr. 

Raúl Sales Pujol. 

 

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’Alcaldia i Presidència, essent titular l’Il·lm. Sr. Alcalde. 

 

− Regidoria d’oci i cultura, essent titular la regidora Sra. Magdalena Pla Pla. 

 

− Regidoria de promoció econòmica, hisenda i governació, essent titular el 

regidor Sr. Raúl Sales Pujol. 

 

− Regidoria de polítiques socials, essent titular el regidor Sr. Manuel Bernal 

Garcia. 

 

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 

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

 

 

6. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de 

representants de l’Ajuntament als diferents òrgans col·legiat dels que 

forma part 

 

Considerant 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. 

 

Considerant 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. 

 

Considerant 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, 
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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. 

 

Considerant que procedeix renovar l’organització municipal de conformitat amb la 

nova situació domèstica d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià sorgida amb 

ocasió de la sessió extraordinària número 12/2014, de data 28 de novembre de 

2014. 

 

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 8 vots a favor dels 

grups polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. 

Sisó (PM), el següent: 

 

ACORD 

 

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

escolar de l’escola Sant Joan al regidor Sr. Raúl Sales Pujol. 

 

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. Magdalena Pla Pla. 

 

Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Benavent de Segrià al consell 

escolar de l’escola municipal de música a la regidora Sra. Magdalena Pla Pla. 

 

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

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

Pinyana al regidor Sr. Raúl Sales Pujol. 

 

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. 

 

 

7. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, del règim de dedicacions, 

assistències i indemnitzacions dels càrrecs electes de l’Ajuntament 

 

Considerant que el càrrec d’Alcalde President de l’Ajuntament requereix certa 

dedicació personal al propi Ajuntament als efectes de complir les atribucions que 

estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
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Considerant que l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià és, 

actualment, personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i, 

en concret, personal funcionari interí al servei del Departament d’Ensenyament, 

integrat al grup A1, amb una retribució bruta anual de 30.837,38 euros, en còmput 

anual i dedicació ordinària. 

 

Considerant que l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià no té 

altres dedicacions, ni exclusives ni parcials, en altres Administracions públiques. 

 

Considerant que la retribució projectada per la dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. 

Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià (9.251,16 euros anuals), 

addicionada a la retribució del seu lloc de treball en l’Administració autonòmica 

(30.837,38 euros anuals), no supera la retribució prevista pel càrrec de Director 

general ex article 22 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2014 (= 54.637,69 euros anuals); ni supera la 

corresponent a l’activitat principal incrementada en un 30,00 % (40.088,59 euros 

anuals). 

 

De conformitat amb els articles 75.2, 3, 4 i 5, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local; la disposició addicional 90a de la 

Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 

2014; els articles 2.1.b), 5.1.b) i 2, i 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’incompatibilitats al servei de les Administracions públiques; els articles 1.2.c), 

3.1.b) i 5 de la Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 

personal al servei de l’Administració de la Generalitat; 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 7 vots a favor dels grups polítics 

municipals de CiU i de PM, 1 abstenció substancial del grup polític municipal del 

PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó (PM), el següent: 

 

ACORD 

 

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

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

s’indiquen, amb efectes del dia de l’autorització de la compatibilitat per part de la 

Generalitat de Catalunya: 

 

Càrrec Dedicació parcial Retribució anual 

Alcaldia Presidència 50,00 % 9.251,16 € 

 

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

de 770,93 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. 
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El règim de dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquesta retribució 

serà de 20 hores setmanals, en horari de tarda de 16:00 a 21:00 hores els dilluns, 

dimarts, dijous i divendres, fora de la seva jornada de treball principal en 

l’Administració autonòmica. 

 

Aquesta retribució s’abonarà parcialment 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. 

 

Es condiciona suspensivament l’eficàcia de la present dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. 

Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a la notificació a aquest Ajuntament 

de l’autorització de la compatibilitat per part de la Generalitat de Catalunya. 

 

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 i amb excepció dels que renunciïn 

expressament a les mateixes en el futur–, les 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 

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 a la subvenció de compensacions econòmiques a càrrecs 

electes atorgada per la Generalitat de Catalunya. 

 

Cinquè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en 

el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

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

aquest acord al Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

8. Expedient 46/2014.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la 

revisió de preus del contracte administratiu de gestió del servei municipal 
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de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la 

modalitat de concessió, signat en data 25 de febrer de 2011, pel període 

comprés entre el dia 1 de novembre de 2014 a 31 d’agost de 2015, ambdós 

inclosos 

 

Considerant que, en data 9 de gener de 2002, es va signar el conveni entre el 

Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, per crear un centre docent públic de primer cicle d’educació 

infantil de titularitat municipal. 

 

Considerant que, en data 21 d’agost de 2014, l’Alcaldia de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 226/2014, mitjançant el 

qual es prorroga –com a cinquena anualitat– el contracte administratiu de gestió 

del servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la modalitat de concessió, signat en data 25 de febrer de 2011, entre 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la Sra. Belén Rubinat Arqué, amb efectes d’1 

de setembre de 2014 a 31 d’agost de 2015, tots dos inclosos. 

 

Considerant que, en data 30 de setembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià va adoptar un acord mitjançant el qual s’aprova la revisió de 

preus del contracte administratiu de gestió del servei municipal de l’escola bressol 

l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió, 

signat en data 25 de febrer de 2011, entre l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la 

Sra. Belén Rubinat Arqué, pel període comprés entre el dia 1 de setembre de 2014 

a 31 d’agost de 2015, tots dos inclosos, per import de 8.700,72 euros mensuals ( = 

104.408,64 euros anuals). 

 

Considerant que, en data 21 de novembre de 2014, amb número 2064, va tenir 

entrada en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit 

presentat per la Sra. Belén Rubinat Arqué, del tenor literal següent: 

 
«[…] EXPOSA 
 
Que, amb efectes del mes de novembre de 2014, la Sra. Maria Carme Arqué Subirà, que 
realitza les tasques del servei de menjador del servei municipal de llar d’infants, s’ha 
jubilat. 
 
Que, de conformitat amb la clàusula 21.2.4 del plec de clàusules d’explotació i de 
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de 
l’escola bressol “l’Estelada” de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de 
concessió, el servei de menjador i l’espai de migdia és de prestació obligatòria per al 
concessionari i d’utilització opcional per les famílies. 
 
Que, de conformitat amb la clàusula 17.1.c del plec de clàusules d’explotació i de 
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei municipal de 
l’escola bressol “l’Estelada” de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en la modalitat de 
concessió, és obligació del concessionari aportar el personal no acadèmic necessari per la 
prestació dels serveis no acadèmics, essent responsabilitat del concessionari posar a 
disposició del servei el personal suficient i apte per a dur-lo a terme en condicions 
adequades. En aquest sentit, considero que, atès l’actual ús reduït del servei de menjador 

http://www.benaventdesegria.cat/
mailto:ajuntament@benaventdesegria.cat


 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

pel present curs, aquest servei pot ser prestat directament i adequadament pel propi 
personal acadèmic, que disposa de la titulació necessària pel mateix. 
 
Que, la supressió per aquest curs econòmic del personal de menjador suposaria un estalvi 
de 1.152,65 euros mensuals; mentre que l’augment de la dedicació del personal acadèmic 
per cobrir aquest servei de menjador seria de 315,39 euros mensuals. 
 
Per tot això, SOL·LICITA 
 

Únic.- Que es revisi el preu del contracte administratiu de gestió del servei municipal de 
l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de 
concessió, de data 25 de febrer de 2011, establint-se una retribució al concessionari (preu 
de la concessió) per import de 7.863,46 euros (retribució mensual) pel període 1 de 
novembre de 2014 a 31 d’agost de 2015, de conformitat amb els càlculs i consideracions 
esmentats» (sic). 

 

De conformitat amb les clàusules 6.1.c) i e), 16.2.4, 17.1.c), 17.3.d) i e) i 18.3.b) 

del Plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del 

contracte de gestió del servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la modalitat de concessió; l’article 258 de 

la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; i la disposició 

transitòria primera 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 8 vots a favor dels grups polítics municipals de CiU, de PM i 

del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó (PM), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Modificar la revisió de preus del contracte administratiu de gestió del 

servei municipal de l’escola bressol l’Estelada de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la modalitat de concessió, signat en data 25 de febrer de 2011, entre 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià i la Sra. Belén Rubinat Arqué, pel període 

comprés entre el dia 1 de setembre de 2014 a 31 d’agost de 2015, tots dos 

inclosos, aprovada en data 30 de setembre de 2014, per la reducció del personal 

proposada pel propi concessionari, establint-se una retribució al concessionari (preu 

de la concessió) per import de 7.863,46 euros (retribució mensual) pel període 1 de 

novembre de 2014 a 31 d’agost de 2015, ambdós inclosos, amb les següents 

condicions: 

 

1. La present modificació del preu de la concessió no altera el règim de 

prestació del servei municipal de l’escola bressol l’Estelada derivat del 

contracte de data 25 de febrer de 2011, en els seus termes originaris, 

suposant únicament la modificació del règim de dedicació del seu personal 

degut a l’actual ús reduït del servei de menjador. 

 

2. Es manté vigent la condició resolutòria establerta en l’apartat primer del 

Decret d’Alcaldia número 226/2014, de data 21 d’agost de 2014. 

 

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

notifiqui aquest acord al concessionari. 
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9. Expedient 70/2014.- Aprovació, si s’escau, de compatibilitat de personal 

funcionari de l’Ajuntament amb una segona activitat pública 

 

Considerant que, en data 9 de desembre de 2014, amb número 2162, va tenir 

entrada en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit 

presentat pel Sr. Antonio Ropero Vilaró, mitjançant el qual sol·licita «[…] al Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià que autoritzi la compatibilitat de la meva tasca 

en el lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià amb l’activitat pública de professor associat a la Universitat de Lleida, en 

règim de dedicació parcial (en horari de tarda) i amb duració determinada al segon 

semestre del curs acadèmic 2014-2015, als efectes d’impartir l’assignatura “Dret 

administratiu turístic”, del Grau en Turisme» (sic). 

 

De conformitat amb els articles 2.1.c), 3 i 4, i la disposició final primera, de la Llei 

53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques; els articles 1.2.d) i 4 de la Llei catalana 21/1987, de 26 

de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la 

Generalitat; i els articles 321 a 344 del Decret català 214/1990, de 30 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; l’Alcaldia 

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

CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó (PM), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Autoritzar al Sr. Antonio Ropero Vilaró (47682590W), funcionari 

d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, Secretari Interventor de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, perquè pugui compatibilitzar la seva tasca en 

aquest Ajuntament amb l’activitat pública de professor associat a la Universitat de 

Lleida, en règim de dedicació parcial (3,5 hores setmanals de docència, en horari de 

tarda), amb duració determinada al segon semestre del curs acadèmic 2014-2015, 

als efectes d’impartir l’assignatura “Dret administratiu turístic”, del Grau en 

Turisme. 

 

Segon.- En el cas que hagués variacions en l’activitat o en totes o alguna de les 

circumstàncies que han donat lloc a aquesta autorització, s’haurà de sol·licitar de 

nou la compatibilitat. 

 

 

10. Expedient 71/2014.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al conveni 

subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què 

s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014 

 

Considerant que, en data 27 de novembre de 2014, el Ple de la Diputació de Lleida, 

en la seva sessió ordinària número 11/2014, va aprovar el Conveni de col·laboració 

entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, per al desenvolupament 
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del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014 (ex Butlletí Oficial de la 

Província número 233, de data 4 de desembre de 2014). 

 

Considerant que, en data 9 de desembre de 2014, amb número 2163, va tenir 

entrada en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit 

electrònic enviat des de la Diputació de Lleida, mitjançant el qual s’informa a 

aquest Ajuntament de l’aprovació del meritat Conveni de col·laboració entre la 

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, per al desenvolupament del Pla 

Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014, així com la relació de crèdits 

corresponents a aquest Ajuntament que es troben inclosos en aquest conveni (per 

import de 21.654,91 euros), convidant-se a aquest Ajuntament a adherir-se al 

meritat conveni. 

 

Considerant que, segons les dades que consten en aquest Ajuntament de Benavent 

de Segrià, les obligacions reconegudes per part de la Generalitat de Catalunya 

pendents de pagament a favor d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

concepte de Fons de Cooperació Local de les anualitats 2013 i 2014, mostren el 

següent detall: 

 
Concepte Import (€) 

Fons de cooperació local 2013 (lliure disposició) 34 330,38 

Fons de cooperació local 2013 (tram supramunicipal) 2 504,56 

Fons de cooperació local 2014 (lliure disposició) 28 906,98 

Fons de cooperació local 2014 (tram supramunicipal) 2 619,42 

Total obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya en concepte de FCL 2013 i 2014 68 361,34 

 

Considerant que el 31,6771276 % del total de les obligacions reconegudes per la 

Generalitat de Catalunya, en concepte de Fons de Cooperació Local de les 

anualitats 2013 i 2014, pendent de pagament a aquest Ajuntament de Benavent de 

Segrià, equival als 21.654,91 euros comunicats per la Diputació de Lleida. 

 

De conformitat amb els articles 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; l’article 150 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 303 a 311 del Decret català 179/1995, de 13 de 

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

Catalunya; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó 

(PM), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari 

d’Assistència Financera Local 2014. 

 

Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la 

Diputació de Lleida un pagament per import de 21.654,91 €, per compte dels 
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crèdits que aquest Ajuntament té amb la Generalitat de Catalunya corresponents al 

Fons de Cooperació Local (FCL) – ajuntaments en data de 30 de setembre de 2014. 

 

Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament 

transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de 

Lleida, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya 

els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. 

 

Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari 

d’Assistència Financera Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal 

de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres 

proveïdors. 

 

 

11. Expedient 72/2014.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni 

tipus d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública 

de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià 

 

Considerant que, en data 3 de novembre de 2014, el Servei Regional a Lleida, de 

l’Agència de Salut Pública de de Catalunya, del Departament de Salut, de la 

Generalitat de Catalunya, va proposar a aquest Ajuntament de Benavent de Segrià 

la signatura del conveni tipus d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims 

de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, pel període 2014 a 2019, ambdós inclosos. 

 

De conformitat amb els articles 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; l’article 150 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 303 a 311 del Decret català 179/1995, de 13 de 

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

Catalunya; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

polítics municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó 

(PM), el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Encomanar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, del Departament de 

Salut, de la Generalitat de Catalunya, la prestació dels serveis mínims de salut 

pública de competència local d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Segon.- Aprovar la proposta de conveni tipus d’encàrrec de gestió de prestació de 

serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de 

Salut i l’Ajuntament de Benavent de Segrià (proposta que resta a l’expedient 

datada el dia 11 de desembre de 2014). 

 

http://www.benaventdesegria.cat/
mailto:ajuntament@benaventdesegria.cat


 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

Tercer.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

tal que formalitzi la signatura del meritat conveni. 

 

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

diligenciï la proposta de conveni tipus d’encàrrec de gestió de prestació de serveis 

mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, aprovat; b) notifiqui aquest acord al 

Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya; i c) un cop signat el conveni, 

notifiqui aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant 

còpia confrontada del conveni, i publiqui anunci d’aquest acord en el Butlletí Oficial 

de la Província de Lleida. 

 

 

12. Expedient 73/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial del Reglament 

regulador del registre comptable de factures de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià 

 

Considerant que, en data 28 de desembre de 2013, en el Boletín Oficial del Estado 

número 311, es va publicar la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. 

 

Considerant que, de conformitat amb la meritada llei, aquest Ajuntament de 

Benavent de Segrià té competències de desenvolupament reglamentari en 

determinats àmbits de la facturació electrònica i del registre comptable de factures 

municipal. 

 

De conformitat amb els articles 4.1.a) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a) i 178 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 la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de foment de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; 

l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups polítics 

municipals de CiU, de PM i del PPC, i 1 abstenció presencial del Sr. Sisó (PM), el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del registre comptable de 

factures de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, de conformitat amb la proposta 

datada el 16 de desembre de 2014 i en els termes que consten a l’expedient. 

 

Segon.- Sotmetre el present acord d’aprovació inicial del Reglament regulador del 

registre comptable de factures de l’Ajuntament de Benavent de Segrià a tràmit 

d’informació pública i audiència als interessats, per un termini de trenta dies hàbils, 

a efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del 
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corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes d’aquesta corporació. 

 

Tercer.- Considerar aprovat definitivament el Reglament regulador del registre 

comptable de factures de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en cas que durant el 

tràmit d’informació pública i audiència als interessats no es presenti cap reclamació 

ni suggeriment, sense necessitat d’ulterior acord plenari. 

 

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

diligenciï el Reglament regulador del registre comptable de factures de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, aprovat inicialment mitjançant el present acord. 

 

 

13. Expedient Ple-13/2014.- Informes d’Alcaldia 

 

13.Únic. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) informa sobre els següents aspectes: 

 

− L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) ordena a la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament 

que informi sobre l’estat de les ordenances fiscals de l’Ajuntament per a 

l’exercici 2015. En compliment d’aquesta ordre, la Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament informa sobre el règim de la modificació de les ordenances 

fiscals de l’Ajuntament per a l’exercici 2015 i la seva vinculació, en allò que 

afecta a l’impost sobre béns immobles, a l’autorització del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de España, per substituir 

les operacions d’endeutament amb el Fondo para la financiación del pago a 

proveedores per altres de caràcter ordinari. Segons la Secretaría General de 

Relaciones Financieras con las Entidades Locales, aquest procediment 

d’autorització s’ha suspès, a resultes de que el Consejo de Ministros del 

proper divendres 26 de desembre aprovi un altre mecanisme especial de 

mesures econòmiques a favor de les entitats locals. Per tant, no hi ha la 

meritada autorització, ni l’haurà dins de l’exercici 2014. De conformitat amb 

aquest supòsit de fet, el que procedeix és aprovar les ordenances fiscals, en 

allò que afecta a l’impost sobre béns immobles, en els termes previstos en el 

pla d’ajust. En aquest sentit, es proposa la celebració d’una sessió 

extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament pel matí del proper dilluns 29 

de desembre. Tot sens perjudici de que si es publica al BOE aquest nou 

mecanisme es puguin modificar definitivament les ordenances fiscals en 

termes diferents als definits en el pla d’ajust, de complir-se els requisits que 

marqui aquest nou mecanisme. 

 

 

14. Expedient Ple-13/2014.- Assumptes d’urgència 

 

No n’hi ha. 
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15. Expedient Ple-13/2014.- Precs i preguntes 

 

15.1. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Penseu fer pressupostos pel 

2015? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Sí, la intenció és fer-los. En els pròxims dies 

quedarem. 

 

 

15.2. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent pregunta: Veig que no s’ha fet la revista 

Alendir, per què? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Per temps. 

 

El Sr. Sales (CiU) respon: Des del dia que vam entrar em parlat amb la persona 

que ho porta i ens ha dit que té coses, però poques. L’Alendir es farà però quan 

tinguem temps. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon: Abans has preguntat pels pressupostos. Doncs sí, 

han de ser una prioritat. Aquests dies em establert un sistema de prioritats. Poc a 

poc ens podem anar ficant al dia de tot. Per tant, ha estat una qüestió de prioritats 

i de temps. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:52 hores del dia 23 de desembre de 2014, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretari, donant fe. 

 

 

Dono fe. Vistiplau, 

El Secretari, L’Alcalde, 

Antonio Ropero Vilaró Manuel Català Ros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benaventdesegria.cat/
mailto:ajuntament@benaventdesegria.cat


 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

ANNEX D’INTERVENCIONS 

 

 

2. Expedient Ple-13/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 250/2014, de 23 de setembre de 2014, al número 

308/2014, de 15 de desembre de 2014); i ratificar, si s’escau, els Decrets 

d’Alcaldia números 286/2014, de 13 de novembre de 2014, i 302/2014, de 

3 de desembre de 2014 

 

2.1. El Sr. Palau (PPC) pregunta pel Decret d’Alcaldia número 307/2014, de data 15 

de desembre de 2014, relatiu a la renúncia a la subvenció de 512,00 € atorgada 

per l’OSIC, del Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya, amb el 

número d’expedient 2014/98987, dins de la línia 4.3 en l’àmbit de la cultura 

popular i el patrimoni etnològic “Edició de treballs relacionats amb la cultura 

popular i tradicional catalana”, que finança les despeses derivades dels costos de 

redacció del llibre “Benavent de Segrià. Apropament a un tros de país”, amb un 

pressupost de 2.420,00 € i un import sol·licitat de 1.210,00 €. 

 

2.2. El Sr. Sales (CiU) respon que s’ha renunciat atès que existeix la previsió que a 

data de 31 de desembre de 2014 no estarà finalitzada la redacció de l’esmentat 

llibre i s’ha desistit per tal de sol·licitar-lo l’any que ve si surt aquesta opció, evitant 

així que en la propera convocatòria es denegui per incompliment de l’actual. 

 

 

7. Expedient 19/2014.- Aprovació, si s’escau, del règim de dedicacions, 

assistències i indemnitzacions dels càrrecs electes de l’Ajuntament 

 

7.1. El Sr. Palau (PPC) motiva la seva abstenció substancial perquè l’Ajuntament 

pot perdre eficàcia pel fet que l’Alcalde no estigui a l’Ajuntament en el moment que 

hi ha els treballadors. 

 

7.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) respon que s’han establert una sèrie de canals 

específics de comunicació i considera que l’horari de tarda s’adapta també a les 

disponibilitats horàries dels veïns. 

 

7.3. El Sr. Bernal (CiU) respon que es tracta d’una situació no buscada i que 

darrere dels càrrecs electes hi ha persones amb el seu propi treball. 

 

7.4. La Sra. Pla (CiU) respon que no existirà pèrdua d’eficàcia atès que el grup 

treballa com un equip, de manera que sempre hi ha alguna persona del grup 

disponible. 
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10. Expedient 71/2014.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al conveni 

subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què 

s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014 

 

10.1. El Sr. Palau (PPC) realitza la següent intervenció: És una llàstima que la 

Generalitat no es faci càrrec dels deutes que té amb l’Ajuntament. A nosaltres ens 

exigeixen i ella, en canvi, ha de ser la Diputació, amb diners estatals, la que li 

permet complir una part del crèdit que té amb els Ajuntaments. Si ens donen 

21.000 euros millor, però la meva queixa és aquesta. 

 

10.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (CiU) realitza la següent intervenció: Hi ha una guerra de 

diners entre l’Administració central i l’autonòmica. El que està clar és que la 

Diputació, en aquest sentit, realment és l’entitat que sempre ha acabat ajudant als 

municipis. 
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