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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 6/2014 

Caràcter: ordinària 

Data: dilluns, 26 de maig de 2014 

Horari: de 20:10 hores a 20:40 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

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

 

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

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

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

Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, PM 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU 

 

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

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú 

 

 

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

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

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

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

règim local; l’article 98.c) del Decret legislatiu català 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i l’article 90 

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

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

 

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

següents: 
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Ordre del dia 

 

1. Expedient Ple-6/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys de 

les actes de les sessions ordinària de 24 de març de 2014 (Ple 3/2014), 

extraordinària de 28 d’abril de 2014 (Ple 4/2014) i extraordinària i urgent de 

5 de maig de 2014 (Ple 5/2014). 

 

2. Expedient Ple-6/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia 

(del número 62/2014, de 19 de març de 2014, al número 139/2014, de 19 

de maig de 2014). 

 

3. Expedient Hisenda-3/2014.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient col·lectiu 

de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagar i de drets 

reconeguts pendents de cobrar, procedents d’exercicis tancats. 

 

4. Expedient 27/2014.- Aprovació, si s’escau, de la proposta al Departament 

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

municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2015. 

 

5. Expedient 33/2014.- Aprovació, si s’escau, de la delegació al Consell 

Comarcal del Segrià de la competència municipal per la prestació del servei 

d’atenció i acollida d’animals domèstics. 

 

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

l’Ajuntament de Benavent de Segrià cedeixi el padró municipal a la 

Generalitat per a la realització de la consulta el 9 de novembre del 2014, a 

proposta del grup polític municipal de Convergència i Unió. 

 

7. Expedient Ple-6/2014.- Informes d’Alcaldia. 

 

8. Expedient Ple-6/2014.- Assumptes d’urgència. 

 

9. Expedient Ple-6/2014.- Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-6/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys 

de les actes de les sessions ordinària de 24 de març de 2014 (Ple 3/2014), 

extraordinària de 28 d’abril de 2014 (Ple 4/2014) i extraordinària i urgent 

de 5 de maig de 2014 (Ple 5/2014) 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 6/2014, de data 26 de maig 

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: 
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ACORD 

 

Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 24 de març de 

2014 (Ple 3/2014). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 28 d’abril de 

2014 (Ple 4/2014). 

 

Tercer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 5 de 

maig de 2014 (Ple 5/2014). 

 

 

2. Expedient Ple-6/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 62/2014, de 19 de març de 2014, al número 

139/2014, de 19 de maig 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 62/2014, de 19 de març de 

2014, i 139/2014, de 19 de maig de 2014, ambdues incloses, i el Ple, per 9 vots a 

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

assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

 

Núm. Decret Data Contingut 

62/2014 19/03/2014 Expedient 18/2014 

63/2014 19/03/2014 Expedient ambiental 1/2014 

64/2014 19/03/2014 Expedient ambiental 9/2003 

65/2014 19/03/2014 Expedient 6/2014 

66/2014 19/03/2014 Expedient 6/2014 

67/2014 20/03/2014 Expedient 19/2013 

68/2014 20/03/2014 Expedient urbanístic 12/2014 

69/2014 21/03/2014 Expedient Gual-7/2014 

70/2014 21/03/2014 Expedient urbanístic 6/2014 

71/2014 21/03/2014 Expedient 6/2014 

72/2014 21/03/2014 Expedient urbanístic 1/2013 

73/2014 25/03/2014 Expedient 15/2014 

74/2014 26/03/2014 Expedient subvencions 4/2014 

75/2014 27/03/2014 Expedient 20/2014 

76/2014 28/03/2014 Expedient padró habitants 1/2014 

77/2014 28/03/2014 Expedient 6/2014 

78/2014 01/04/2014 Expedient subvencions 5/2014 

79/2014 31/03/2014 Expedient urbanístic 50/2013 
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80/2014 01/04/2014 Expedient 25/2011 

81/2014 01/04/2014 Expedient 37/2013 

82/2014 02/04/2014 Expedient 23/2014 

83/2014 02/04/2014 Expedient subvencions 1/2014 

84/2014 02/04/2014 Suplència Secretaria Intervenció 

85/2014 02/04/2014 Expedient 22/2014 

86/2014 03/04/2014 Expedient 33/2013 

87/2014 04/04/2014 Expedient urbanístic 1/2013 

88/2014 04/04/2014 Expedient urbanístic 13/2014 

89/2014 04/04/2014 Expedient urbanístic 16/2014 

90/2014 04/04/2014 Expedient urbanístic 19/2014 

91/2014 04/04/2014 Expedient subvencions 7/2014 

92/2014 04/04/2014 Expedient subvencions 6/2014 

93/2014 09/04/2014 Expedient subvencions 8/2014 

94/2014 09/04/2014 Expedient subvencions 9/2014 

95/2014 09/04/2014 Expedient subvencions 10/2014 

96/2014 11/04/2014 Expedient subvencions 11/2014 

97/2014 22/04/2014 Expedient subvencions 12/2014 

98/2014 22/04/2014 Expedient 37/2013 

99/2014 22/04/2014 Expedient subvencions 13/2014 

100/2014 22/04/2014 Expedient subvencions 14/2014 

101/2014 23/04/2014 Expedient urbanístic 24/2014 

102/2014 23/04/2014 Expedient urbanístic 25/2014 

103/2014 23/04/2014 Expedient urbanístic 26/2014 

104/2014 23/04/2014 Expedient 23/2014 

105/2014 24/04/2014 Expedient urbanístic 17/2014 

106/2014 24/04/2014 Expedient urbanístic 18/2014 

107/2014 24/04/2014 Expedient urbanístic 19/2014 

108/2014 24/04/2014 Expedient 11/2011 

109/2014 24/04/2014 Expedient subvencions 15/2014 

110/2014 24/04/2014 Expedient subvencions 16/2014 

111/2014 25/04/2014 Expedient 26/2014 

112/2014 25/04/2014 Expedient subvencions 17/2014 

113/2014 28/04/2014 Expedient 25/2011 

114/2014 28/04/2014 Expedient urbanístic 18/2014 

115/2014 29/04/2014 Expedient 12/2014 

116/2014 29/04/2014 Expedient subvencions 18/2014 

117/2014 30/04/2014 Expedient 37/2013 

118/2014 02/05/2014 Expedient subvencions 10/2013 

119/2014 05/05/2014 Expedient recurs contenciós administratiu 528/2013 

120/2014 05/05/2014 Expedient ambiental 2/2014 

121/2014 05/05/2014 Expedient ambiental 3/2014 

122/2014 06/05/2014 Expedient subvencions 10/2014 

123/2014 06/05/2014 Expedient subvencions 3/2013 

124/2014 07/05/2014 Expedient urbanístic 20/2014 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

125/2014 07/05/2014 Expedient 30/2014 

126/2014 09/05/2014 Expedient 28/2014 

127/2014 09/05/2014 Expedient 28/2014 

128/2014 09/05/2014 Expedient 28/2014 

129/2014 09/05/2014 Expedient urbanístic 10/2014 

130/2014 09/05/2014 Expedient subvencions 9/2014 

131/2014 09/05/2014 Expedient subvencions 4/2014 

132/2014 12/05/2014 Expedient 10/2014 

133/2014 13/05/2014 Expedient 31/2014 

134/2014 13/05/2014 Expedient 32/2014 

135/2014 13/05/2014 Expedient urbanístic 27/2014 

136/2014 13/05/2014 Expedient urbanístic 28/2014 

137/2014 13/05/2014 Suplència Secretaria Intervenció 

138/2014 15/05/2014 Expedient subvencions 19/2014 

139/2014 19/05/2014 Expedient 9/2014 

 

 

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

col·lectiu de baixes d’obligacions reconegudes pendents de pagar i de drets 

reconeguts pendents de cobrar, procedents d’exercicis tancats 

 

Atès que actualment s’estan realitzant les operacions de tancament i liquidació del 

Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013, de 

conformitat amb l’article 191.1 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. 

 

Atès el principi comptable d’imatge real, segons el qual la comptabilitat municipal 

ha de reflectir la imatge fidel de la realitat econòmica financera i pressupostària de 

l’Ajuntament. 

 

De conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; el 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; l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general 

pressupostària; i els articles 121-1 a 121-24 de la Llei 29/2002, de 30 de 

desembre, primera Llei del codi civil 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.- Aprovar l’expedient col·lectiu de baixes d’obligacions reconegudes 

pendents de pagar, procedents d’exercicis tancats, amb efectes de la liquidació de 

l’exercici 2013, l’import total del qual ascendeix a la quantitat de 3.214,93 euros, 

corresponents als exercicis 2012 i 2013, i sent el seu detall el següent ex estat 
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d’obligacions reconegudes pendents de pagar (a l’any 2013) datat el 14 de maig de 

2014: 

 
Exercici Aplicació Tercer NIF D. contr. N. contr. N. Oper. ORP (€) 

2012 1-1-21002-01 FUSTA I EMBALATGES BENAVENT, S.L. B25293466 01/01/2013 2012000910 2012001808 71,03 

2012 1-3-22606-01 DOCEO TRAINING, S.L. B65392995 01/01/2013 2012001479 2012003001 660,00 

2012 1-9-21302-01 ABSIS ABS INFORMATICA, S.L. B59383596 01/01/2013 2012000546 2012000774 490,42 

2012 1-9-22200-01 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. A78923125 01/01/2013 2012001484 2012003011 -18,15 

2012 1-9-22706-01 ABSIS ABS INFORMATICA, S.L. B59383596 01/01/2013 2012000047 2012000060 490,40 

2012 1-9-22706-01 RAMON MUNTEIS VALERO 38125141L 01/01/2013 2012000528 2012000750 824,00 

2013 1-3-22609-01 GROS MERCAT-CASH LLEIDA 17371758A 04/02/2013 2013000062 2013000094 192,53 

2013 1-3-22610-01 METRO BRICOLATGE, S.L. B25388240 30/06/2013 2013000741 2013001578 1,60 

2013 1-9-22200-01 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. A82018474 31/12/2013 2013001719 2013004250 -41,40 

2013 1-9-22799-01 BENGINEERINGPROJECTS, S.C.P. J25755281 31/05/2013 2013000658 2013001392 544,50 

 

L’aprovació de l’expedient col·lectiu de baixes d’obligacions reconegudes pendents 

de pagar, procedents d’exercicis tancats, que consta supra respon a la següent 

motivació: a) duplicitats en la comptabilització d’obligacions autoritzades, 

disposades i reconegudes; i b) altres errors comptables de caràcter numèric. 

 

Segon.- Aprovar l’expedient col·lectiu de baixes de drets reconeguts pendents de 

cobrar, procedents d’exercicis tancats, amb efectes de la liquidació de l’exercici 

2013, l’import total del qual ascendeix a la quantitat de 7.314,41 euros, 

corresponents als exercicis 2009, 2011 i 2012, i sent el seu detall el següent ex 

estat de drets reconeguts pendents de cobrar (a l’any 2013) datat el 14 de maig de 

2014: 

 
Exercici Aplicació Tercer NIF D. contr. N. contr. N. Oper. DRP (€) 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000325 2009002275 171,80 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000327 2009002277 77,05 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000328 2009002278 7,88 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000329 2009002279 87,09 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000331 2009002281 89,17 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000332 2009002282 92,54 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000335 2009002285 488,26 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000336 2009002286 5,47 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000337 2009002287 475,18 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000339 2009002289 165,00 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000343 2009002293 10,50 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000345 2009002295 6,79 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000346 2009002296 105,00 

2009 1-290-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2009000347 2009002297 14,68 

2011 1-13000-01 MINISTERIO DE ECONOMÍA ----- 01/01/2013 2011000497 2011004217 1.304,62 

2011 1-32500-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2011000281 2011002598 15,00 

2011 1-35000-01 VEÏNS PER CONTRIBUCIONS ESP. C.ESPECIAL 01/01/2013 2011000081 2011001536 3.614,84 

2011 1-39901-01 SUBIRA FORCADA ROSA 40896731V 01/01/2013 2011000426 2011003811 0,20 

2012 1-29000-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2012000395 2012004274 325,39 

2012 1-29000-01 VEÏNS MUNICIPI OBRES (ICIO) VEI OBRES 01/01/2013 2012000400 2012004279 0,17 

2012 1-46100-01 DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2500000A 01/01/2013 2012000419 2012004371 257,78 

 

L’aprovació de l’expedient col·lectiu de baixes de drets reconeguts pendents de 

cobrar, procedents d’exercicis tancats, que consta supra respon a la següent 
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motivació: a) els relatius a l’exercici 2009, fan referència a drets prescrits; b) els 

relatius a l’exercici 2011, fan referència a duplicitats en la comptabilització de 

l’ingrés i altres errors comptables de caràcter numèric; i c) els relatius a l’exercici 

2012, fan referència a errors comptables de caràcter numèric i a un excés de 

subvenció no justificat. 

 

Tercer.- Ordenar al servei d’Intervenció de l’Ajuntament que procedeixi a donar de 

baixa en els comptes comptables de l’Ajuntament les obligacions i els drets 

anul·lats en els apartats anteriors. 

 

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

publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

 

4. Expedient 27/2014.- Aprovació, si s’escau, de la proposta al 

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

festes locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2015 

 

Atès que en data 30 d’abril de 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya número 6613, es va publicar l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la 

qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015. L’article 2 de 

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

ibídem– es fixaran, mitjançant una ordre del Departament, dues festes locals, 

retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments». 

 

Atès que en data 16 de maig de 2014, amb número 876, va tenir entrada en el 

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

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

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

comuniqui la seva proposta de festes locals per a l’any 2015. 

 

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

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

EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 

laborals per a l’any 2015, 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.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 

Catalunya, com a festes locals del municipi de Benavent de Segrià per a l’any 2015, 

les següents: 

 

− Dilluns, 26 de gener de 2015. 

 

− Dilluns, 31 d’agost de 2015. 
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Segon.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

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

Ocupació, de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

5. Expedient 33/2014.- Aprovació, si s’escau, de la delegació al Consell 

Comarcal del Segrià de la competència municipal per la prestació del servei 

d’atenció i acollida d’animals domèstics 

 

En data 2 de maig de 2014, amb número 786, 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: «Tal com s’ha acordat en el Consell 

d’Alcaldes d’avui dia 25, us adjunto document de proposta de delegació de 

competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida 

d’animals domèstics, perquè ho acordeu en el proper Ple de l’Ajuntament i ens 

retorneu el corresponent certificat d’acord de Ple, ja que el Consell Comarcal té 

previst aprovar-ho també en el proper Ple» (sic). Amb l’ofici s’adjunta projecte de 

“Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria 

d’atenció i acollida d’animals domèstics”. 

 

De conformitat amb l’article 16.2 del Decret legislatiu català 2/2008, de 15 d’abril, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals; l’article 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; 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 9 vots a favor dels grups polítics municipals del 

PPC, de PM i de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

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

prestació del servei d’atenció i acollida d’animals domèstics definides en els articles 

16 i 17 del Decret legislatiu català 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de protecció dels animals. 

 

Segon.- Aprovar la proposta de conveni de delegació de competències al Consell 

Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics (entrada 

786, de data 2 de maig de 2014, en el Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià). 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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.- Autoritzar una despesa plurianual, en tant que es mantingui la delegació 

competencial a favor del Consell Comarcal del Segrià, per un import anual d’1 

euro/habitant/any (per l’exercici 2014: 0,50 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 a 

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 conveni meritat. 

 

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

notifiqui aquest acord al Consell Comarcal del Segrià, tot requerint a aquest ens 

local que comuniqui a aquest Ajuntament la data de signatura del conveni de 

delegació. 

 

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

la proposta de conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià 

en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics. 

 

Setè.- 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 meritat; ambdues qüestions quan es produeixi la signatura 

d’aquest conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal. 

 

Vuitè.- 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. 

 

 

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

l’Ajuntament de Benavent de Segrià cedeixi el padró municipal a la 

Generalitat per a la realització de la consulta el 9 de novembre del 2014, a 

proposta del grup polític municipal de Convergència i Unió. 

 

El grup municipal de Convergència i Unió d’acord amb el que disposa el règim de 

sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, presenta al Ple d’aquesta 

Corporació del mes de maig de 2014 la següent: 

 

MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ CEDEIXI EL PADRÓ 

MUNICIPAL A LA GENERALITAT PER A LA REALITZACIÓ DE LA CONSULTA EL 9 DE 

NOVEMBRE DEL 2014 

 

El 12 de desembre de 2013 una representació de les formacions polítiques que 

conformen la majoria del Parlament català va fer públic que el 9 de novembre del 
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2014 els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya podran exercir el seu dret a decidir 

sobre el seu futur en referèndum. 

 

La convocatòria d’aquesta consulta representa la màxima expressió democràtica en 

una societat. Un referèndum és aquell mecanisme de participació directa, en el qual 

tot ciutadà i ciutadana pot expressar la seva opinió respecte d’una qüestió 

col·lectiva que afecta el conjunt de la societat on viu i participa. És un mecanisme 

en el qual no és el poder constituït el que decideix (per delegació de la ciutadania) 

l’execució d’una política, sinó que és el poder constituent (el fonament de la 

sobirania) el que decideix sense intermediaris. 

 

L’Ajuntament de Benavent de Segrià, com a institució més propera a la ciutadania, 

ha de donar suport i impulsar mecanismes de participació i decisió que permetin 

aprofundir en la qualitat democràtica del nostre municipi. I és per això que com a 

institució de l’àmbit municipal no pot restar al marge d’un procés democràtic i de 

participació com el previst pel pròxim 9 de novembre del 2014. 

 

Per primera vegada des de fa centenars d’anys, els benaventins i les benaventines, 

igual que els catalans i les catalanes de tot el Principat, podrem decidir 

democràticament si volem dotar-nos d’un estat propi que satisfaci les nostres 

aspiracions com a poble; unes aspiracions que són heterogènies, tal com reflecteix 

la naturalesa dels i les representants de les nostres institucions, però que per 

primer cop es podran expressar lliurament i pacíficament. 

 

La celebració d’aquesta consulta no serà fàcil, ja que l’Estat espanyol ja ha anunciat 

que hi pensa posar tots els entrebancs que tingui al seu abast. És per això que 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià s’ha de posar a disposició del govern de la 

Generalitat i de la legalitat de què es doti el Parlament de Catalunya per facilitar, en 

la mesura de les seves possibilitats, que aquest referèndum en què el poble català 

ha de decidir el seu futur com a nació es pugui portar a terme. 

 

Atès que l’Ajuntament de Benavent de Segrià s’ha mostrat favorable al dret a 

decidir i que aquest és coherent amb la voluntat de fer compatible la 

representativitat democràtica dels ciutadans electes, a les institucions, amb la 

participació directa de la ciutadania en el moment de prendre decisions rellevants 

pel futur del nostre país. 

 

Atès que l’Ajuntament de Benavent de Segrià va aprovar al Ple del mes de gener 

d’enguany una moció de suport a la convocatòria de la consulta per tal de decidir si 

la nació catalana vol esdevenir un Estat independent per majoria dels membres 

d’aquesta corporació. 

 

Atès el Dictamen de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Ref. CNS 11/2014, 

de 26 de febrer, sobre la possibilitat de cedir les dades del padró municipal 

d’habitants a la Generalitat de Catalunya per a una previsible convocatòria de la 

consulta. 

 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

És per tot l’exposat anteriorment que el Grup Municipal de Convergència i Unió de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià proposa al Ple de la Corporació, 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, l’adopció del següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià, en el cas de la convocatòria d’una 

consulta sobre el futur de Catalunya, col·laborarà amb el Parlament i el Govern de 

la Generalitat de Catalunya, en tot allò que li sigui possible i, en aquest sentit, 

posarà a disposició del govern català, si aquest el sol·licita, el padró municipal, en 

els termes que indiqui la llei. 

 

Segon.- Comunicar aquest acord a la Vicepresidència del Govern de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

 

7. Expedient Ple-6/2014.- Informes d’Alcaldia 

 

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

 

− Nou servei d’escombraries a la urbanització la Clamor. 

 

 

8. Expedient Ple-6/2014.- Assumptes d’urgència 

 

No n’hi ha. 

 

 

9. Expedient Ple-6/2014.- Precs i preguntes 

 

9.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: A l’últim ple ordinari es va dir 

que havia una reunió pendent que s’havia de fer amb els propietaris de la zona dels 

Erals. Com va anar? A quins acords es va arribar? I si arrel d’aquesta reunió s’ha 

anul·lat el conveni pel qual es feia la cessió anticipada? 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) respon: La reunió crec que va anar força bé. Ens vam 

marcar un període de sis mesos per solventar tot l’expedient aquest. 

 

9.2. El Sr. Català (CiU) realitza la següent pregunta: Em vist que s’ha redactat un 

projecte per l’enjardinament de les rotondes de la carretera que està pendent d’una 

subvenció. Em vist també que s’ha assecat part de la gespa de la zona de l’inici del 

carrer La Portella. Saber cóm està tot això. Si s’ha fet algun càlcul de l’aigua que es 

pot estalviar. Si aquest cost es compensa també amb el cost de l’enjardinament. I 

si aquesta línia es farà en totes les zones verdes del municipi perquè ja es va fer 

amb la carretera, que es va eliminar la gespa. Ja casi no queden punts amb gespa, 

només queda el camp de futbol. 
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L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) respon: Benavent demana un ajut per modificar les 

rotondes, per tres motius: primer, per seguretat; un altre perquè estalviem 

energia; i l’altre perquè tirem aigua a la carretera. El 19 de març de l’any passat 

presento el projecte fet per Shalom a la Diputació. Ho puc dir clarament: m’han fet 

passar amb raons. M’han fet tornar a presentar una altra vegada el mateix projecte 

fa un mes, perquè diuen que ha caducat. Torno a presentar el projecte. Al febrer ja 

havia d’estar concedit, al març havia d’estar concedit, el 30 d’abril també havia 

d’estar concedit. Encara ho estic esperant. Nosaltres, vista que em truca el Sr. 

Eroles i em diu al febrer tindràs aquesta subvenció, el jardiner va cremar amb 

herbicida la part de dalt. Un dia em truca el Sr. Eroles a les 8 de la tarda i em diu 

això està al caure. Doncs encara estic esperant que caigui. Ara no s’ha fet cap altra 

actuació allí. Estem esperant. Diputació ha dit que hi ha pressupost per poder fer 

això. Per què fem això? Una persona va patinar amb la moto pel vessament d’aigua 

a la carretera. La solució és enjardinar d’aquesta manera. L’estalvi no l’he calculat, 

pel pròxim ple ho calculo i t’ho dic. Estem pendents de que la Diputació tingui el 

beneplàcit de que la promesa la compleixin d’una vegada, perquè per Sant Josep de 

l’any passat ho vam presentar i al mes de febrer d’enguany ja ho tindríem que 

haver tingut. 

 

9.3. El Sr. Sales (CiU) prega que es facin actuacions de conservació i manteniment 

als camins municipals. 

 

9.4. El Sr. Bernal (CiU) prega que es facin actuacions de manteniment a la zona 

verda de les cases del carrer Tercer Mil·lenni (al costat de la carretera). 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:40 hores del dia 26 de maig 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 

 

 

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

l’Ajuntament de Benavent de Segrià cedeixi el padró municipal a la 

Generalitat per a la realització de la consulta el 9 de novembre del 2014, a 

proposta del grup polític municipal de Convergència i Unió 

 

6.1. El Sr. Català (CiU) realitza la lectura de la moció. 

 

6.2. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Nosaltres ens adherim a 

la moció presentada. 

 

6.3. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: La Vicepresidenta del 

Govern de Catalunya va escriure una carta sobre aquest tema. Vaig tindre la 

deferència, com Ajuntament, perquè és l’obligació que tinc, de contestar-li. Em va 

preguntar en termes de legalitat i jo li contesto en termes de legalitat. Per cert, de 

900 pobles de Catalunya, li han contestat 280. Li contesto que en termes de 

legalitat jo no m’oposaré mai. A aquesta moció jo votaré en contra per un principi 

de legalitat. L’Ajuntament no pot fer la cessió il·legal del padró municipal perquè la 

Generalitat no té competències a dia d’avui per convocar la consulta. Quan tingui 

competències, ja en parlarem. Els Ajuntaments no poden cedir les dades del padró 

en base a la legislació vigent. L’article 16 de la Llei de bases del règim local diu que 

les dades del padró municipal es podran assignar a altres administracions públiques 

que ho sol·licitin sense consentiment previ de l’afectat només quan li siguin 

necessàries per l’exercici de les respectives competències. En igual sentit es 

pronuncia l’article de la Llei orgànica de protecció de dades. És important aquest. 

Per tant, la llei permet cedir les dades a la Generalitat sense el consentiment de 

l’afectat però només per a l’exercici de les respectives competències. Sense 

l’habilitació legal per la convocatòria d’un referèndum o una consulta 

d’autodeterminació no hi ha cap argument que justifiqui la cessió de les dades del 

padró municipal. Per tant, fora d’aquest supòsit, la cessió de dades del padró a 

altres administracions públiques requereix el consentiment de l’afectat, o sigui de 

tots nosaltres, de la persona que ho vulgui. Els Ajuntaments no poden cedir les 

dades personals contingudes al padró municipal sense el consentiment manifest de 

cada persona donat que vulnera la Llei de protecció de dades i, per tant, es podria 

recórrer a l’Agència de protecció de dades de Catalunya i als òrgans judicials 

existents exercint les accions legals oportunes. Cal dir que el padró conté dades 

afegides a les merament identificatives que requereixen una especial protecció i 

només poden ser objecte d’un tractament legal. D’acord amb l’exposat, la 

Generalitat no té competències per regular cap tipus de referèndum, excepte el 

d’una reforma estatutària, no dins l’àmbit català ni en el local. Es tracta d’una 

competència exclusiva de l’Estat. Per acabar, la cessió de padró municipal per un 

referèndum és un debat innecessari perquè les dades bàsiques per un hipotètic 

referèndum català ja les té la Generalitat a través de l’Institut d’estadística de 

Catalunya. El que passa és que la Generalitat carrega tota la responsabilitat als 
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Ajuntaments. Quan jo tingui l’autorització d’acord amb la legalitat vigent, per mi no 

hi haurà cap problema. 

 

6.4. La Sra. Bosch (PM) realitza la següent intervenció: En cap moment s’està dient 

que no es farà legal. Tota l’estona s’està matisant que es farà en els termes legals. 

 

6.5. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: El que volem, a part de 

facilitar la consulta en el moment que es faci, és també evitar la imatge que s’està 

donant a la premsa (3/24, RAC1). Evitar tot això, entrar al cap i a la fi en la 

normalitat de la resta, de la majoria, d’Ajuntaments. 

 

6.6. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: A RAC1 primer donen 

la notícia i després em pregunten. A l’endemà van canviar la informació. Donar 

titulars al diari per buscar soroll. És molt bàsic això: legalitat, padró si convé. En 

aquests moments no hi ha aquesta legalitat, si demà algú diu que això és legal, cap 

problema. En aquests moments no es dóna aquesta legalitat. Si vosaltres decidiu el 

contrari serà la vostra responsabilitat. 

 

6.7. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: El padró de Benavent s’ha 

cedit a altres administracions, per cobrar els impostos, a la Diputació. 
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