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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 9/2014 

Caràcter: ordinària 

Data: dimarts, 30 de setembre de 2014 

Horari: de 20:00 hores a 20:45 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. 
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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-9/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2014 (Ple 8/2014). 

 

2. Expedient Ple-9/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia 

(del número 204/2014, de 23 de juliol de 2014, al número 249/2014, de 19 

de setembre de 2014). 

 

3. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient de 

modificació de crèdits número 3/2014 en el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014. 

 

4. Expedient Hisenda-4/2014.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de 

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

 

5. Expedient 49/2013.- Aprovació, si s’escau, de la resolució del recurs de 

reposició interposat contra l’acord del Ple de data 28 d’abril de 2014, relatiu 

al desistiment de la modificació puntual de l’article 128 (Construccions 

ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes subsidiàries de 

planejament. 

 

6. Expedient 46/2014.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de preus del 

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

l’Estelada, de data 25 de febrer de 2011, per al curs 2014/2015. 

 

7. Expediente 49/2014.- Aprobación, si procede, de la adjudicación de las 

operaciones de endeudamiento para la cancelación total de la deuda 

pendiente con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 

 

8. Expedient Ple-9/2014.- Moció de suport del món local a la convocatòria de 

consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, 

presentada pel grup polític municipal de Progrés Municipal. 

 

9. Expedient Ple-9/2014.- Informes d’Alcaldia. 

 

10. Expedient Ple-9/2014.- Assumptes d’urgència. 

 

11. Expedient Ple-9/2014.- Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-9/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2014 (Ple 8/2014) 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 9/2014, de data 30 de 

setembre 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 

 

Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2014 

(Ple 8/2014). 

 

 

2. Expedient Ple-9/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 204/2014, de 23 de juliol de 2014, al número 

249/2014, de 19 de setembre 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 204/2014, de 23 de juliol de 

2014, i 249/2014, de 19 de setembre de 2014, ambdues incloses, i el Ple acorda, 

per 9 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, restar 

assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

 

Núm. Decret Data Contingut 

204/2014 23/07/2014 Expedient contractació 2/2009 

205/2014 23/07/2014 Expedient 15/2014 

206/2014 24/07/2014 Expedient urbanístic 58/2013 

207/2014 28/07/2014 Suplència Secretaria Intervenció 

208/2014 28/07/2014 Expedient recurs contenciós administratiu 528/2013 

209/2014 28/07/2014 Expedient 37/2013 

210/2014 30/07/2014 Expedient 37/2013 

211/2014 31/07/2014 Expedient subvencions 1/2014 

212/2014 18/08/2014 Expedient padró d’habitants 2/2014 

213/2014 18/08/2014 Expedient padró d’habitants 3/2014 

214/2014 18/08/2014 Expedient padró d’habitants 4/2014 

215/2014 18/08/2014 Expedient urbanístic 47/2014 

216/2014 18/08/2014 Expedient urbanístic 50/2014 

217/2014 18/08/2014 Expedient urbanístic 53/2014 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

218/2014 18/08/2014 Expedient urbanístic 54/2014 

219/2014 18/08/2014 Expedient urbanístic 51/2014 

220/2014 19/08/2014 Expedient urbanístic 29/2014 

221/2014 19/08/2014 Expedient urbanístic 25/2014 

222/2014 19/08/2014 Expedient ambiental 4/2014 

223/2014 19/08/2014 Expedient ambiental 5/2014 

224/2014 20/08/2014 Expedient 25/2011 

225/2014 20/08/2014 Expedient urbanístic 57/2014 

226/2014 21/08/2014 Expedient 46/2014 

227/2014 26/08/2014 Expedient hisenda-1/2014 

228/2014 27/08/2014 Expedient urbanístic 52/2014 

229/2014 27/08/2014 Expedient urbanístic 55/2014 

230/2014 27/08/2014 Expedient urbanístic 56/2014 

231/2014 28/08/2014 Expedient urbanístic 89/2013 

232/2014 28/08/2014 Expedient ambiental 6/2014 

233/2014 28/08/2014 Expedients urbanístics 47 i 48/2013 

234/2014 28/08/2014 Expedient urbanístic 58/2014 

235/2014 28/08/2014 Expedient urbanístic 33/2012 

236/2014 01/09/2014 Expedient 8/2012 

237/2014 01/09/2014 Expedient 37/2013 

238/2014 01/09/2014 Expedient 46/2014 

239/2014 02/09/2014 Expedient 25/2011 

240/2014 02/09/2014 Delegació funcions d’Alcaldia 

241/2014 03/09/2014 Expedient 11/2011 

242/2014 03/09/2014 Expedient 49/2014 

243/2014 04/09/2014 Expedient 49/2014 

244/2014 08/09/2014 Expedient 51/2014 

245/2014 10/09/2014 Expedient 52/2014 

246/2014 12/09/2014 Expedient 53/2014 

247/2014 12/09/2014 Expedient 6/2014 

248/2014 16/09/2014 Expedient 6/2014 

249/2014 19/09/2014 Expedient urbanístic 58/2013 

 

 

3. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

de modificació de crèdits número 3/2014 en el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014 

 

Considerant que, en data 23 de desembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, en la seva sessió extraordinària i urgent número 16/2013, va 

aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2014, amb efectes del dia 1 de gener de 2014. 

 

Considerant l’ordinària execució pressupostària durant l’exercici econòmic, que 

requereix una continua adaptació del Pressupost General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià a la seva realització, especialment en el seu estat de despeses. 
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De conformitat amb l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

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

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

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

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

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

Benavent de Segrià per a l’exercici 2014; l’Alcaldia proposta 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.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 3/2014, 

mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats a través de 

baixes per anul·lació i nous ingressos, següent en el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014: 

 

ESTAT DE DESPESES 

 

A.1. Suplements de crèdit: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Suplement Crèdit definitiu 

1-165-21003 Manteniment enllumenat públic 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

1-171-21004 Manteniment parcs i jardins 12.000,00 1.000,00 13.000,00 

1-321-21206 Manteniment edifici llar d’infants 2.000,00 1.500,00 3.500,00 

1-920-22105 Productes alimentaris 2.000,00 500,00 2.500,00 

1-920-22601 Atencions protocol·làries i representatives 2.000,00 500,00 2.500,00 

1-920-22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 25.000,00 5.000,00 30.000,00 

1-920-22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 5.000,00 2.500,00 7.500,00 

1-943-46500 Serveis socials Consell Comarcal Segrià 12.000,00 1.000,00 13.000,00 

1-943-46600 Entitats que agrupen municipis 1.000,00 34,68 1.034,68 

1-943-46700 Consorcis 2.000,00 1.824,71 3.824,71 

1-341-48022 Futbol Club Benavent 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

1-151-60903 Inversió de pedra gravada (monument) 500,00 1.600,00 2.100,00 

1-011-91313 Amortització préstec obres 2007, Caja Madrid 2009 8.800,00 1.000,00 9.800,00 

Total suplements de crèdit 19.459,39 

 

A.2. Crèdits extraordinaris: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Crèdit extraordinari Crèdit definitiu 

1-151-63201 Adequació interior per local socio-cultural 0,00 12.569,97 12.569,97 

1-165-63300 Reposició inversions eficiència energètica 0,00 20.371,58 20.371,58 

Total crèdits extraordinaris 32.941,55 

 

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

necessaris per la normal execució dels serveis i inversions: 

 
Aplicació pres. Descripció Crèdit inicial Anul·lació Crèdit definitiu 

1-161-21300 Manteniment xarxa de serveis: aigua 10.000,00 5.000,00 5.000,00 
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1-162-21300 Manteniment xarxa de serveis: clavegueram 10.000,00 4.980,94 5.019,06 

1-920-62300 Adquisició maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

1-920-62500 Adquisició mobiliari i petites adquisicions 5.000,00 2.500,00 2.500,00 

1-920-62600 Equips per processos d’informació 10.000,00 5.000,00 5.000,00 

1-151-64000 Estudis i treballs tècnics 30.000,00 10.000,00 20.000,00 

Total anul·lació de crèdits 32.480,94 

 

ESTAT D’INGRESSOS 

 

C. Finançament mitjançant nous ingressos: 

 
Aplicació pres. Descripció Previsió inicial Nou ingrés Previsió definitiva 

1-761,09 Diputació de Lleida (adequació interior local socio-cultural) 0,00 10.560,00 10.560,00 

1-761,10 Diputació de Lleida (reposició inversions eficiència energètica) 0,00 9.360,00 9.360,00 

Total nous ingressos 19.920,00 

 

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

número 3/2014 del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

a l’exercici 2014, mitjançant anunci publicat en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i 

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

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

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

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

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

número 3/2014 (crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats a través de 

baixes per anul·lació i nous ingressos), sense necessitat d’ulterior acord plenari, 

entrant en vigor un cop complert allò previst en l’article 169 del Reial decret 

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

de les hisendes locals. 

 

 

4. Expedient Hisenda-4/2014.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 

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

 

Atès que, en data 21 de juliol de 2014, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va rendir els estats i comptes anuals de l’entitat i els va posar a disposició 

de la Intervenció municipal als efectes de formar el Compte General de 

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

 

Atès que, en data 29 de juliol de 2014, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià va formar el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2013, i va evacuar el corresponent informe. 

 

Atès que, en data 21 d’agost de 2014, la Comissió Especial de Comptes de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià va dictaminar favorablement l’aprovació del 

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

 

Atès que, en dates 22 d’agost de 2014 i 26 d’agost de 2014, respectivament, es va 

sotmetre el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 
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2013, a tràmit d’exposició pública, 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 163. 

 

Atès que, en data 24 de setembre de 2014, la Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià va evacuar certificat sobre el resultat del 

meritat tràmit d’exposició pública, del tenor literal següent: «[…] finalitzat el 

meritat termini d’exposició pública, el dies ad quem del qual va ser el dia 23 de 

setembre de 2014, s’han presentat en el Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià les següents reclamacions, reparaments o observacions a 

l’efecte: / NO S’HA PRESENTAT CAP RECLAMACIÓ, REPARAMENT O OBSERVACIÓ» 

(sic). 

 

De conformitat amb els articles 208 a 212 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, 

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.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2013, el contingut del qual és el següent: 

 

Compte Anual de l’entitat local (Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

Segon.- Remetre i rendir el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2013 degudament aprovat, al Tribunal de Cuentas i a la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

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

Segrià que diligenciï el Compte General aprovat per aquest Ple; realitzi els tràmits 

adients per rendir aquest Compte General de l’exercici 2013 al Tribunal de Cuentas 

i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya; i notifiqui aquest acord als òrgans de 

control extern esmentats. 

 

Quart.- Publicar, en extracte, aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida, als efectes de publicitat i general coneixement. 
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5. Expedient 49/2013.- Aprovació, si s’escau, de la resolució del recurs de 

reposició interposat contra l’acord del Ple de data 28 d’abril de 2014, 

relatiu al desistiment de la modificació puntual de l’article 128 

(Construccions ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes 

subsidiàries de planejament 

 

Atès que en data 25 de novembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en la seva sessió ordinària número 15/2013, va aprovar inicialment la 

modificació puntual de l’article 128 (Construccions ramaderes) del text refós de la 

revisió de les Normes subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià, 

aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 

30 d’octubre de 2002, en els termes que consten diligenciats per la Secretaria 

municipal a l’expedient. 

 

Atès que en data 28 d’abril de 2014, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, 

en la seva sessió extraordinària número 4/2014, va estimar les al·legacions 

presentades per diversos interessats; va assumir l’informe desfavorable de l’Oficina 

Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, dels Serveis Territorials a Lleida, 

del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, de data 

7 de març de 2014; i, en conseqüència, va desistir de la modificació puntual de 

l’article 128 (Construccions ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes 

subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià, deixant sense efecte 

l’aprovació plenària inicial de data 25 de novembre de 2013 i acordant la finalització 

del present procediment. 

 

Atès que en data 6 de maig de 2014, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida número 85, anunci del meritat acord plenari de data 28 d’abril 

de 2014. 

 

Atès que en data 9 de juny de 2014, amb número 998, va tenir entrada en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, recurs potestatiu de 

reposició interposat pel Sr. Antonio Espinet Solé i el Sr. Josep Solé Segura, contra 

l’acord del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de data 28 d’abril de 2014, 

demanant la seva anul·lació, deixant sense efecte la resolució impugnada i acordant 

la prossecució del procediment d’aprovació del projecte de modificació puntual de 

les Normes subsidiàries del planejament municipal. Aquest recurs potestatiu de 

reposició es va presentar en les oficines de Correos en data 6 de juny de 2014. 

 

De conformitat amb els articles 107 a 113, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú; els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; i l’article 52.2.c) del Decret legislatiu català 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels 

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

 

 ACORD 
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Primer.- Admetre a tràmit i desestimar íntegrament el recurs potestatiu de 

reposició interposat pel Sr. Antonio Espinet Solé i el Sr. Josep Solé Segura (entrada 

998, de data 9 de juny de 2014) contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià de data 28 d’abril de 2014, relatiu al desistiment de la modificació 

puntual de l’article 128 (Construccions ramaderes) del text refós de la revisió de les 

Normes subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià, deixant sense efecte 

l’aprovació plenària inicial de data 25 de novembre de 2013 i acordant la finalització 

del meritat procediment, de conformitat amb la següent motivació: 

 

De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu català 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, amb caràcter 

general, la modificació de les figures de planejament urbanístic està subjecta 

a les mateixes disposicions que regeixen la seva formació. 

 

De conformitat amb l’article 76.2 ibidem, correspon formular les figures de 

planejament urbanístic municipal general als ajuntaments. 

 

De conformitat amb l’article 101.3 ibidem, la iniciativa privada no té dret al 

tràmit per l’aprovació de les propostes de modificació del planejament 

urbanístic municipal general que presenta, sens perjudici de que l’ajuntament 

pugui assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. En el 

mateix sentit, l’article 107 del Decret català 305/2006, de 18 de juliol, pel 

qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

Considerant, per tant, que la iniciativa per a la formulació del planejament 

general, i de la seva modificació, és sempre pública –d’origen o per assumpció 

expressa–, l’únic òrgan competent (el Ple de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià), un cop rebuts les al·legacions i els informes pertinents, ha valorat 

negativament el projecte de modificació puntual de l’article 128 del text refós 

de la revisió de les Normes subsidiàries de planejament, de manera que ha 

procedit a la seva denegació ex article 97.1 del Decret legislatiu català 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

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

notifiqui aquesta resolució als interessats. 

 

 

6. Expedient 46/2014.- Aprovació, si s’escau, de la revisió de preus del 

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

l’Estelada, de data 25 de febrer de 2011, per al curs 2014/2015 

 

Atès 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 
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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, incloent la següent condició 

resolutòria derivada de l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, i de la disposició addicional 9a de la Llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local: 

 
L’eficàcia de la pròrroga queda condicionada resolutòriament a que la Generalitat de 
Catalunya adapti 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”, de data 9 de gener de 2002, a la Llei 

27/2013,  de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a 
través d’alguna de les següents vies: 
 

a) Considerant la competència local de gestió del servei de llar d’infants com delegada 
(article 27.3.e LRBRL) i, per tant, aportant a aquest Ajuntament de Benavent de 
Segrià el finançament adequat i suficient, abans del dia 31 de desembre de 2014. 
 

b) Considerant la competència local de gestió del servei de llar d’infants com impròpia 
(article 7.4 LRBRL) i, per tant, aportant a aquest Ajuntament de Benavent de Segrià 
l’informe de inexistència de duplicitat en la prestació del servei, abans del dia 31 de 
desembre de 2014. En aquest supòsit, la pròrroga també quedarà condicionada 
resolutòriament al compliment per part d’aquest Ajuntament de Benavent de Segrià 
de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sol·licitant 

l’informe corresponent al Departament català competent en matèria de tutela 
financera. 

 

Atès 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 

s’aprova el llibre de matriculacions pel curs 2014/2015, amb un total de 28 infants 

matriculats, en els termes que consten com annex I a aquest Decret d’Alcaldia. 

 

Atès que en data 29 d’agost de 2014, amb número 1467, va tenir entrada en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la Sra. 

Belén Rubinat Arqué, mitjançant el qual exposa «[…] Que presento proposta de 

revisió de preus […], adjuntant estudi econòmic de la meritada revisió de preus» 

(sic), i sol·licita «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 104.408,64 

euros pel període 1 de setembre de 2014 a 31 d’agost de 2014 (retribució mensual 

= 8.700,72 euros), de conformitat amb l’estudi econòmic que s’adjunta a la 

present» (sic). 

 

De conformitat amb les clàusules tercera i sisena 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; 

les clàusules 6.1.e) i 16 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 
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concessió; els articles 77, 78 i 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 9 vots a 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar 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, de data 25 de febrer de 2011, 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), de 

conformitat amb els següents extrems: 

 
Concepte Import (€) 

(+) Preu original del contracte, curs 2013/2014, en mesos (sense incidència d’usuaris) 8.778,42 

(+) Revisió de preus IPC interanual/juliol 2014 (85,00% de 0,00) = 0,00*, en mesos 0,00 

(+) Modificació contracte increment/reducció d’usuaris, manteniment equilibri econòmic**, en mesos -77,70 

(=) Retribució mensual del concessionari 8.700,72 

(=) Retribució anual del concessionari 104.408,64 
* Font: informe mensual “Evolució de l’índex de preus de consum”, del Departament d’Economia i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya (accessible 

a través de http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/butlletins/EIPC_juny_2014.pdf), i dades de l’Idescat (accessibles a través de 
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0701&lang=es). 

** Ex estudi econòmic de la revisió de preus de la concessió del servei de llar d’infants, curs 2014/2015, presentat per l’interessat en data 29 d’agost de 

2014 (entrada 1467 en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

Segon.- Condicionar el present acord a la mateixa condició resolutòria establerta 

per la pròrroga de la cinquena anualitat 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, en els termes 

establerts en el Decret d’Alcaldia número 226/2014, de data 21 d’agost de 2014, i 

reproduïts supra en els antecedents del present acord. 

 

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

notifiqui aquest acord a la concessionària del servei. 

 

 

7. Expediente 49/2014.- Aprobación, si procede, de la adjudicación de las 

operaciones de endeudamiento para la cancelación total de la deuda 

pendiente con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores 

 

Considerando que en fecha 18 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Benavent de 

Segrià y el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores –mediante la 

entidad financiera Banco Cam, S.A.U., posterior Banco de Sabadell, S.A.–, 

formalizaron el contrato de préstamo derivado del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 

de febrero, y del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo –concertado ex acuerdo 

del Pleno del Ayuntamiento de Benavent de Segrià adoptado en su sesión 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/butlletins/EIPC_juny_2014.pdf
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0701&lang=es
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extraordinaria y urgente número 7/2012, de 14 de mayo de 2012–, por importe de 

247.553,40 euros. 

 

Considerando que en fecha 5 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Benavent 

de Segrià y el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores –mediante la 

entidad financiera Caixabank, S.A.–, formalizaron el contrato de préstamo derivado 

del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio –concertado ex acuerdo del Pleno del 

Ayuntamiento de Benavent de Segrià adoptado en su sesión ordinaria número 

15/2013–, por importe de 328.459,94 euros. 

 

Considerando que en fecha 3 de septiembre de 2014, la Alcaldía del Ayuntamiento 

de Benavent de Segrià adoptó el Decreto de Alcaldía número 242/2014, en virtud 

del cual se incoa el procedimiento de cancelación de las operaciones de préstamo 

formalizadas por el Ayuntamiento de Benavent de Segrià con el Fondo para la 

financiación de los pagos a proveedores. 

 

Considerando que en fecha 4 de septiembre de 2014, la Secretaría Intervención del 

Ayuntamiento de Benavent de Segrià evacuó el correspondiente informe de 

legalidad. 

 

Considerando que en fecha 4 de septiembre de 2014, la Alcaldía del Ayuntamiento 

de Benavent de Segrià adoptó el Decreto de Alcaldía número 243/2014, en virtud 

del cual se inicia el procedimiento de adjudicación del contrato para la concertación 

de dos operaciones de crédito a largo plazo, instrumentalizadas a través de 

contrato de préstamo, con la finalidad de cancelar una o las dos operaciones de 

endeudamiento que este Ayuntamiento de Benavent de Segrià tiene vigentes con el 

Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, aprobando el pliego 

regulador de la adjudicación y abriendo el plazo de presentación de ofertas. 

 

Considerando que en fecha 24 de septiembre de 2014, la Secretaría Intervención 

del Ayuntamiento de Benavent de Segrià evacuó certificado sobre las ofertas 

presentadas, certificado que reza como sigue: «[…] finalizado el mentado período 

de presentación de ofertas, el dies ad quem del cual fue el día 23 de septiembre de 

2014, se han presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Benavent de 

Segrià, las siguientes ofertas: / 1. Entrada 1618, de fecha 23 de septiembre de 

2014, presentada por la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. / 2. 

Entrada 1619, de fecha 23 de septiembre de 2014, presentada por la mercantil 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.». 

 

Considerando que en fecha 24 de septiembre de 2014, la Secretaría Intervención 

del Ayuntamiento de Benavent de Segrià evacuó informe, informe que reza como 

sigue en su parte conclusiva: «CONCLUSIÓN / De conformidad con los antecedentes, 

los fundamentos jurídicos y la parte dispositiva supra expuestos, informo 

favorablemente la concertación de las dos operaciones de crédito a largo plazo, 

instrumentalizadas mediante contrato de préstamo, con la finalidad de cancelar las 

dos operaciones de endeudamiento que este Ayuntamiento de Benavent de Segrià 

tiene vigentes con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, a favor 
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de las ofertas con entradas 1618 (FFPP-1) y 1619 (FFPP-3) en el Registro General 

del Ayuntamiento de Benavent de Segrià, presentadas por Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, S.A., en la medida que generan respectivamente un ahorro financiero 

total de 20.354,92 euros y 4.237,15 euros (vid., para el detalle anual, el 

documento anexo)» (sic). 

 

De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia; los artículos 52, 53 y 55 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales; y los artículos 22.2.m) y 47.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del régimen local; la Alcaldía propone al Pleno, y este 

aprueba por 5 votos a favor de los grupos políticos municipales del PPC y de PM, y 

4 abstenciones substanciales del grupo político municipal de CiU, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Adjudicar, como lote 1, la operación de endeudamiento a largo plazo, 

instrumentalizada mediante contrato de préstamo, con la finalidad de cancelar 

totalmente la deuda pendiente con el Fondo para la financiación de los pagos a 

proveedores (FFPP-1) derivada del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, y del 

Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, a la mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A. (A48265169), de conformidad con el pliego regulador de la 

contratación, su oferta con entrada 1618, de 23 de septiembre de 2014, en el 

Registro General del Ayuntamiento de Benavent de Segrià, y las siguientes 

características: 

 

1. Importe máximo de la operación de crédito a largo plazo: 221.357,71 euros 

 

2. Término de la amortización: 29/05/2022 

 

3. Tipo de interés: EURIBOR90 + 1,5 (variable) 

 

4. Garantía: domiciliación (exclusivamente) de la participación en tributos del 

Estado 

 

5. Otras condiciones: las que constan en el pliego regulador y en la oferta con 

entrada 1618 

 

Segundo.- Adjudicar, como lote 2, la operación de endeudamiento a largo plazo, 

instrumentalizada mediante contrato de préstamo, con la finalidad de cancelar 

totalmente la deuda pendiente con el Fondo para la financiación de los pagos a 

proveedores (FFPP-3) derivada del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, a la 

mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (A48265169), de 

conformidad con el pliego regulador de la contratación, su oferta con entrada 1619, 

de 23 de septiembre de 2014, en el Registro General del Ayuntamiento de 

Benavent de Segrià, y las siguientes características: 
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1. Importe máximo de la operación de crédito a largo plazo: 45.459,94 euros 

 

2. Término de la amortización: 31/12/2023 

 

3. Tipo de interés: EURIBOR90 + 1,5 (variable) 

 

4. Garantía: domiciliación (exclusivamente) de la participación en tributos del 

Estado 

 

5. Otras condiciones: las que constan en el pliego regulador y en la oferta con 

entrada 1619 

 

Tercero.- Legitimar a la Alcaldía, la Tesorería y la Secretaría Intervención del 

Ayuntamiento de Benavent de Segrià para la formalización de las operaciones de 

crédito a largo plazo ordenadas en los apartados anteriores. 

 

Cuarto.- Incorporar, en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de 

formalización, las mentadas operaciones de endeudamiento en la Central de 

información de riesgos de las entidades locales, y en el instrumento autonómico 

análogo. 

 

Quinto.- Condicionar suspensivamente los acuerdos anteriores a la autorización del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de España ex 

artículo 3.2 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia; consecuentemente, 

se solicita la mentada autorización al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, del Gobierno de España. 

 

Sexto.- Ordenar a la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Benavent de 

Segrià que notifique este acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, del Gobierno de España, adjuntado la documentación necesario a efectos 

de proceder a la autorización prevista en el apartado anterior; y ordenar a la 

Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Benavent de Segrià que notifique este 

acuerdo a la mercantil adjudicataria. 

 

 

8. Expedient Ple-9/2014.- Moció de suport del món local a la convocatòria 

de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, 

presentada pel grup polític municipal de Progrés Municipal 

 

SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 

FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 

 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 

nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 

internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
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pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, 

amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 

constitucions catalanes i les institucions pròpies. 

 

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la 

Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat 

d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes 

franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, l’exili 

republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió 

especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 

 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet 

que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia 

molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos 

per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur 

votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i 

referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació 

multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà 

n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la 

majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam 

travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 

2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés 

construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La 

mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió 

constant per garantir el procés. 

 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que 

està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol 

exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a 

nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la 

democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que 

representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 

reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un 

moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma 

d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però 

ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i 

activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 

 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 

il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar 

una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, 

el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni 

treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 

econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra 
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nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la 

Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i 

Polítics. 

 

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de 

les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i 

participació ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació 

actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  

Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 

ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una 

consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els 

ajuntaments catalans de forma reiterada. 

 

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant 

tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta 

de forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat 

de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera 

activa, cívica i pacífica. 

 

El grup polític de Progrés Municipal a l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa 

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

CiU, i 1 vot en contra del grup polític municipal del PPC, els següents: 

 

ACORDS 

 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 

2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres 

drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 

necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

 

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la 

materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la 

Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada 

pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble 

català i dels seus representants. 

 

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 

president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de 

Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho 

trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president 

del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 
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president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al 

president de la Comissió Europea. 

 

 

9. Expedient Ple-9/2014.- Informes d’Alcaldia 

 

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

 

− Proposta de moció consensuada sobre la situació de l’agricultura. 

 

9.2. La Sra. Bosch (PM) informa sobre els següents aspectes: 

 

− Servei de ludoteca. 

 

 

10. Expedient Ple-9/2014.- Assumptes d’urgència 

 

10.1. Moció en defensa de la fruita de Lleida, presentada pel grup polític municipal 

de Progrés Municipal 

 

La ubicació de Benavent de Segrià en el territori ha condicionat la seva evolució 

socioeconòmica al llarg del temps. La ramaderia i, sobretot, l’agricultura han 

marcat la seva personalitat i han convertit el poble de Benavent de Segrià en una 

zona reconeguda per la qualitat agropecuària. És una tasca de tots mantenir i 

incrementar aquest reconeixement dels nostres productes hortofrutícoles. 

 

L’aposta pel sector agroalimentari de Lleida ha estat una decisió estratègica dels 

tots nosaltres i del seu ajuntament i cooperativa al capdavant. Aquesta aposta pel 

valor afegit que aporta les cooperatives juntament amb el Parc Científic i Tecnològic 

Agroalimentari de Gardeny requereix d’un sector agrícola potent i que permeti als 

pagesos poder viure amb dignitat del conreu de la terra. 

 

Pel que significa pels benaventins aquest sector econòmic, els veïns i veïnes de 

Benavent de Segrià hem de defensar la nostra agricultura, consumint els nostres 

productes agrícoles de proximitat i essent tots i cada un de nosaltres difusors de les 

bondats de la fruita de Lleida. 

 

Per tal de mantenir les característiques econòmiques i ambientals del nostre 

territori se’ns exigeix als poders públics una defensa ferma i constant dels nostres 

valors propis. Un d’aquest valor és, sense cap mena de dubte, els fruits de la nostra 

terra i, especialment, la nostra fruita dolça. 

 

El repte de lluitar per aquest sector productiu requereix del compromís ferm i 

decidit de tots els nivells administratius, també l’autonòmic i l’estatal, sobre tot en 

moments com l’actual en el que conflictes internacionals com l’existent a Ucraïna, 

que ha provocat el veto rus als nostres productes, fiquen en qüestió la viabilitat 

d’aquest important sector econòmic lleidatà. 
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És per tot això que l’Ajuntament de Benavent de Segrià en Ple aprova, per 9 vots a 

favor dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU, els següents acords: 

 

1. Exigim una defensa clara i ferma per part del govern Central i Autonòmic del 

sector de la fruita de les terres de Lleida davant la Unió Europea. 

 

2. L’ajuntament de Benavent de Segrià reforçarà les actuacions destinades a 

potenciar els nostres cultius i de manera especial la fruita dolça de les terres 

de Lleida. 

 

3. Facilitarem i incentivarem la participació dels productors de fruita en els 

mercats de l’hort a taula. 

 

4. Des dels diferents àmbits municipals es donarà a conèixer els beneficis del 

consum de fruita per a la salut individual i col·lectiva. 

 

5. Donar a conèixer entre tots els benaventins aquestes iniciatives. 

 

 

10.2. Expedient 56/2014.- Aprovació, si s’escau, del projecte de “Conveni 

d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica per la 

Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Benavent de Segrià” 

 

Considerant que, en data 26 de setembre de 2014, amb número 1650, va tenir 

entrada en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, el projecte 

de conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica 

informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

De conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local; els articles 103.3 i 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; l’article 91.4 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; 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 9 vots a favor dels grups polítics 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Apreciar la urgència de la present proposta d’Alcaldia, motivant-se 

aquesta apreciació en els següents fets: la present proposta d’Alcaldia s’ha tramitat 

amb posterioritat a la convocatòria de la sessió plenària ordinària, atès que el 

projecte de conveni va tenir entrada en el Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià amb posterioritat a la convocatòria del Ple, de manera que es 

considera ineficaç la seva demora a la següent sessió plenària. 
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Segon.- Aprovar el projecte de “Conveni d’encàrrec de gestió de determinats 

serveis d’assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià” (entrada 1650, de data 26 de setembre de 2014, en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià). 

 

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 

notifiqui aquest acord a la Diputació de Lleida, adjuntant exemplars del conveni 

degudament signats. 

 

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

diligenciï el projecte de “Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis 

d’assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià” (entrada 1650, de data 26 de setembre de 2014, en el 

Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià), aprovat mitjançant el 

present acord. 

 

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

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

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

còpia del conveni aprovat. 

 

Setè.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que, un cop 

signat el conveni, publiqui anunci d’aquest extrem en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida, a efectes de publicitat i general coneixement. 

 

 

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

 

11.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: S’ha pagat la factura pendent 

amb l’Associació de Municipis per la Independència? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) respon: No s’ha pagat. 

 

11.2. El Sr. Català (CiU) dóna el suport del grup polític de CiU a consensuar una 

moció a favor de la situació de l’agricultura i la fruita. 

 

11.3. El Sr. Català (CiU) prega que s’adeqüi l’horari de l’enllumenat públic a les 

necessitats d’adequada visibilitat del poble. 

 

11.4. El Sr. Català (CiU) prega que es netegi d’herbes la zona de l’urbanització 

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

aquesta sessió, a les 20:45 hores del dia 30 de setembre 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 

 

 

3. Expedient Hisenda-1/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial de l’expedient 

de modificació de crèdits número 3/2014 en el Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014 

 

3.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Més que la quantia, per la 

història. Aquí hi ha un apartat que diu “Inversió pedra gravada (monument)”. Al 

pressupost hi havia 500 euros. Repassada la Junta de Govern del 7 d’abril, veiem 

factura Taller Moragues, 968 euros, suposo que va costar més del que en principi 

es preveia. Però ens estranya que a l’acta de la Junta de Govern diu que el grup 

municipal de PM manifesta que no està d’acord amb aquesta despesa perquè 

només hi ha una partida de 500 euros. Això és un augment considerable, però a 

més ara el cost total que tenim (2.100 euros), arribem a un augment del 420 %. La 

pregunta és: això a què es deu, és la instal·lació? 

 

3.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: La pedra, el que vam 

parlar amb el Ramon Inglés, era 500 euros. Quan va sortir la pedra aquesta, és un 

material una mica més gran, i va pujar vora 800 euros. després, ficada, vam fer el 

pedestal de formigó i, a més a més, la grua, doncs va pujar aquesta quantitat. 

 

 

8. Expedient Ple-9/2014.- Moció de suport del món local a la convocatòria 

de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, 

presentada pel grup polític municipal de Progrés Municipal 

 

8.1. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià realitza la 

següent intervenció: De conformitat amb l’article 94.3 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, sol·licito al President l’ús de la paraula per 

assessorar a la corporació, atès que considero que en aquest punt de l’ordre del dia 

es plantegen qüestions sobre les que dubto de la seva legalitat. En aquest sentit, 

informo del següent: 

 

1. El present punt de l’ordre del dia és una moció de suport del món local a la 

convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 

2014. Moció que aquesta Secretaria Intervenció considera que és un acte 

administratiu de desig, que generarà, a part d’actuacions materials, posteriors 

actes administratius de coneixement (actes, certificacions, comunicacions, 

etcètera). 

 

2. En data d’avui, 30 de setembre de 2014, s’han publicat en el Boletín Oficial del 

Estado número 237 (pàgines 76901 i 76902) dos anuncis per part de la Secretaria 

de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional. El primer d’aquest anuncis, acorda 

la suspensió des d’avui mateix dels articles 3 a 39, i les disposicions transitòries 

primera i segona, i la disposició final primera, de la Llei catalana 10/2014, de 26 de 
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setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació 

ciutadana, així com cuantos actos o resoluciones hayan podido dictarse en 

aplicación de los mismos. El segon d’aquest anuncis, acorda la suspensió des d’avui 

mateix del Decret català 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria de la 

consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, dels seus 

annexos, així com las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de 

dicha consulta o vinculadas a ella. 

 

3. Aquesta Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

considera, per tant, que la meritada proposta de moció de suport del món local a la 

convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 

2014, ha de quedar suspesa ex article 161.2 de la Constitució espanyola de 27 de 

desembre de 1978, i articles 30 i 77 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del 

Tribunal Constitucional, ja que es tracta d’una actuació vinculada a la resolució de 

convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de 

Catalunya. 

 

4. En aquest sentit: a) proposo al grup polític de Progrés Municipal a l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià que retiri la seva proposta de moció de suport del món local 

a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre 

de 2014; i b) de forma alternativa, en cas que la meritada proposta no es retiri, de 

conformitat amb l’article 92.1 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, proposo a l’Il·lm. Sr. Alcalde que sol·liciti la retirada d’aquest 

assumpte inclòs a l’ordre del dia, quedant el mateix sobre la taula fins que el 

Tribunal Constitucional dicti sentència o aixequi la suspensió de les disposicions 

impugnades. 

 

5. Finalment, informo al Ple que la negativa a donar el degut compliment a les 

resolucions judicials per part d’autoritats públiques pot ser constitutiva d’un delicte 

de desobediència. 

 

6. No obstant, el grup polític de Progrés Municipal a l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en primera instància; l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià, en segona instància; i el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

tercera instància; decidiran el que creguin adient. 

 

8.2. La Sra. Caselles (PM) comunica al Ple que el grup polític de PM no retira la 

moció, indicant que es tracta de donar un suport polític a aquesta iniciativa. 

 

8.3. El Sr. Català (CiU) comunica al Ple que el grup polític de CiU s’adhereix a la 

moció, si bé indica que hagués preferit un ple extraordinari monogràfic sobre 

aquest assumpte. 

 

8.4. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) comunica al Ple que el ple extraordinari no s’ha 

realitzat perquè la mateixa Associació de Municipis per la Independència indicava 

que es podien utilitzat els plens ordinaris previstos durant aquesta setmana. Acte 
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seguit, l’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) proposa que es retiri aquest assumpte de l’ordre 

del dia. El Ple rebutja aquesta proposta d’Alcaldia per 8 vots en contra dels grups 

polítics municipals de PM i de CiU, i 1 vot a favor del grup polític municipal del PPC. 

 

8.5. Acte seguit el Ple coneix del fons d’aquest assumpte, amb la lectura per part 

de la Sra. Caselles (PM) dels acords a adoptar, amb la transcripció i votació que 

consta supra. 

 

8.6. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Dic que no perquè 

considero que és un acte que avui no es podia fer, considero que és il·legal. 

 

8.7. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Josep Maria, la sentència 

aquesta ja t’ha anat bé. No hi ha hagut la voluntat de convocar aquest ple i donar-li 

importància. Nosaltres em intentat sempre poder fer aquest ple extraordinari, 

poder donar-li importància, i una petita mostra molt clara de tot això és que no s’ha 

fet un pregó que vaig passar per la convocatòria d’avui a les 19:00 hores. Suposo 

que hi ha una voluntat de que això o no es votés o es votés sense donar-li cap 

mena d’importància. Crec que és l’assumpte més important d’avui. 

 

 

10. Expedient Ple-9/2014.- Assumptes d’urgència 

 

10.1. Moció en defensa de la fruita de Lleida, presentada pel grup polític municipal 

de Progrés Municipal 

 

10.1.Únic. El Ple de l’Ajuntament, en votació anticipada i separada del debat i 

votació del fons de l’assumpte, aprecia l’urgència de l’assumpte per 9 vots a favor 

dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU. Conseqüentment, 

s’introdueix l’assumpte en l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

 

 

10.2. Expedient 56/2014.- Aprovació, si s’escau, del projecte de “Conveni 

d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica per la 

Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Benavent de Segrià” 

 

10.2.Únic. El Ple de l’Ajuntament, en votació anticipada i separada del debat i 

votació del fons de l’assumpte, aprecia l’urgència de l’assumpte per 9 vots a favor 

dels grups polítics municipals del PPC, de PM i de CiU. Conseqüentment, 

s’introdueix l’assumpte en l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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