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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 7/2014 

Caràcter: extraordinària i urgent 

Data: dilluns, 9 de juny de 2014 

Horari: de 20:30 hores a 21:25 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 

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: 

 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU 

 

 

 

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-7/2014.- Ratificació, si s’escau, del caràcter urgent de la 

sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 

7/2014, de data 9 de juny de 2014. 

 

2. Expedient Hisenda-3/2014.- Donar compte, si s’escau, al Ple de la liquidació 

del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2013 

 

3. Expedient 35/2014.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de modificació de 

determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament 

subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament pel pagament a 

proveïdors de les entitats locals (ICO-1). 

 

4. Expedient 37/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació puntual 

del text refós de la revisió de les normes subsidiàries de planejament, de 

Benavent de Segrià, en l’àmbit de la unitat d’actuació número 4 (UA-4). 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient Ple-7/2014.- Ratificació, si s’escau, del caràcter urgent de la 

sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

número 7/2014, de data 9 de juny de 2014 

 

Atès l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, del tenor literal següent: Las sesiones plenarias han de convocarse, al 

menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan 

sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada 

por el Pleno. 

 

Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en la seva 

sessió extraordinària número 10/2013, de data 1 d’agost de 2013, d’aprovació del 

règim de sessions plenàries i normes de funcionament del Ple, del tenor literal 

següent en allò que aquí interessa: […] La convocatòria de la sessió serà tramesa 

als membres de la Corporació amb una anticipació mínima de 2 dies hàbils, 

diferents al dia de recepció i de celebració del Ple, considerant-se dies hàbils a 

aquests efectes els dilluns a divendres no festius […]. 

 

De conformitat amb l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a 

favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, 3 vots en contra del grup polític 

municipal de CiU, i 1 abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 
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Únic.- Ratificar la convocatòria urgent de la sessió extraordinària del Ple de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià número 7/2014, de data 9 de juny de 2014, 

motivant-se aquesta urgència en la procedència de complir el termini fixat per 

l’apartat quart de la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General 

de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 

2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las 

operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación 

para el pago a los proveedores de las entidades locales, termini que finalitza el 

proper 14 de juny de 2014. 

 

 

2. Expedient Hisenda-3/2014.- Donar compte, si s’escau, al Ple de la 

liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2013 

 

Atès que en data 2 de juny de 2014, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià va adoptar el Decret d’Alcaldia número 152/2014, del tenor literal següent: 

 

«DECRET D’ALCALDIA 

 

Decret d’Alcaldia número 152/2014 

Expedient municipal número HISENDA-3/2014 

Data: 2 de juny de 2014 

 

Antecedents 

Atès la confecció per part de la Intervenció i els serveis administratius comptables 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià de la liquidació i tancament de l’exercici 

comptable 2013. 

 

Atès l’Informe de Secretaria Intervenció a la liquidació del Pressupost General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2013, de data 30 de maig de 

2014. 

 

Fonaments jurídics 

Articles 191.3 i 193.4 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. 

 

Articles 89 a 105 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. 

 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
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Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 

pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

 

Per tot això, Decreto, 

 

Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià per a l’exercici 2013, ordenant a la Secretaria de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià que diligenciï aquesta liquidació, el resultat pressupostari de la 

qual és el següent: 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31/12/2013 

 
 DRETS 

RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 1 332 039,82 951 638,44  380 401,38 
b. Altres operacions no financeres 170 000,00 386 188,57  -216 188,57 
1. Total operacions no financeres (a+b) 1 502 039,82 1 337 827,01  164 212,81 
2. Actius financers 0,00 0,00  0,00 
3. Passius financers 328 459,94 355 016,70  -26 556,76 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1 830 499,76 1 692 843,71  137 656,05 
AJUSTOS     
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals   0,00  
5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici   441 158,92  
6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici   215 459,94  
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    363 355,03 

 

Segon.- Aprovar el romanent de tresoreria a data 31 de desembre de 2013, amb el 

següent detall: 

 

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2013 

 
 Imports any 2013 Imports any 2012 

1. (+) Fons líquids  178 931,37  135 764,28 

2. (+) Drets pendents de cobrament  441 246,90  1 070 885,05 

(+) del pressupost corrent 355 706,48  666 746,25  

(+) de pressupostos tancats 82 190,66  406 894,35  

(+) d’operacions no pressupostàries 3 349,76  3 375,47  

(−) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00  6 131,02  

3. (−) Obligacions pendents de pagament  81 200,19  616 774,08 

(+) del pressupost corrent 60 889,20  667 330,55  

(+) de pressupostos tancats 0,00  1 889,23  

(+) d’operacions no pressupostàries 22 840,11  17 710,33  

(−) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 2 529,12  70 156,03  

I. Romanent de tresoreria total (1+2−3)  538 978,08  589 875,25 

II. Saldos de dubtós cobrament  65 241,13  159 937,02 

III. Excés de finançament afectat  463 013,34  402 421,72 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I−II−III)  10 723,61  27 516,51 

 

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

còpia diligenciada de l’expedient de liquidació del Pressupost General de 

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

de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en suport telemàtic. 
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Quart.- Donar compte específic del present decret i de la resta de l’expedient 

municipal número HISENDA-3/2014, al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

en la propera sessió que es celebri» (sic). 

 

De conformitat amb l’article 193.4 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, 3 abstencions substancials del grup polític municipal de CiU, i 1 

abstenció presencial de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Únic.- Donar compte específic del Decret d’Alcaldia número 152/2014, de data 2 de 

juny de 2014, i de la resta de l’expedient municipal número Hisenda-3/2014, 

relatius a la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de 

Segrià per a l’exercici 2013, al Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, el qual 

resta assabentat. 

 

 

3. Expedient 35/2014.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de 

modificació de determinades condicions financeres de les operacions 

d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament pel 

pagament a proveïdors de les entitats locals (ICO-1) 

 

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

Segrià y la entidad BANCO CAM, S.A.U. firmaron un contrato de préstamo en el 

marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 

Considerando que en fecha 14 de mayo de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del 

Estado número 117, la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General 

de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de 

la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 

2014, para la modificación de determinadas condiciones financieras de las 

operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación 

para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

 

Considerando que según la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, del Gobierno de España, la entidad local Benavent de 

Segrià puede solicitar acogerse a alguna de las siguientes medidas orientadas a 

mejorar las condiciones económico-financieras de las operaciones formalizadas en 

el marco de la primera fase del mecanismo de pago a proveedores del Real 

Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero: a) ampliación del período de carencia en un 

año, pero no la del período de amortización, con una reducción intermedia del 
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diferencial aplicable sobre Euribor a 3 meses; o b) reducción máxima del diferencial 

aplicable sobre el Euribor a 3 meses. 

 

De conformidad con el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 

Económicos para la modificación de determinadas condiciones financieras de las 

operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación 

para el pago a los proveedores de las Entidades locales, la Alcaldía propone al 

Pleno, y este aprueba por 5 votos a favor de los grupos políticos municipales del 

PPC y de PM, 3 abstenciones substanciales del grupo político municipal de CiU, y 1 

abstención presencial de la Sra. Pla, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Aprobar la solicitud de modificación de determinadas condiciones 

financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo 

de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, en su 

modalidad de reducción máxima del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 meses 

(reducción de 140 puntos básicos del diferencial aplicable sobre el Euribor a 3 

meses, por lo que queda fijado en este último más un margen de 385 puntos 

básicos) y, en su virtud, aprobar las condiciones generales siguientes impuestas por 

el mentado Acuerdo: 

 

A. Adherirse automáticamente al Punto general de entrada de facturas 

electrónicas de la Administración General del Estado de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

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

 

B. Adherirse automáticamente a la plataforma Emprende en 3 prevista en el 

Acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar y agilizar los trámites para 

el inicio de la actividad empresarial de 24 de mayo de 2013. 

 

C. Proceder a la sustitución inmediata de, al menos, el 30 % de las 

autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica vigentes por 

declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/2013, 

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y elaborar un 

informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben 

modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la 

unidad de mercado. 

 

Ámbito de las autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica a 

sustituir por declaraciones responsables: 

 

− Actividades del anexo II, sujetas al régimen de licencia ambiental, 

situadas en determinadas zonas urbanas y con una calificación 

urbanística determinada, de la Ley catalana 20/2009, de 4 de 

diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, 
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previo análisis de su oportunidad, ex artículo 7.1.d) de la Ley 

catalana 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control 

ambiental de las actividades, relativas a: 

 

1. Energía 

2. Minería 

3. Producción y transformación de metales 

4. Industrias minerales y de la construcción 

5. Industria química 

6. Industria textil, de la piel y cueros 

7. Industria alimenticia y del tabaco 

8. Industria de la madera, del corcho y de muebles 

9. Industria del papel 

10. Gestión de residuos 

11. Actividades agroindustriales y ganaderas 

12. Otras actividades detalladas en el anexo II de la Ley catalana 

20/2009, de 4 de diciembre. 

 

D. Confirmar el plan de ajuste de la entidad Ayuntamiento de Benavent de 

Segrià elaborado en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero; 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Benavent de Segrià en su sesión 

extraordinaria y urgente número 4/2012, de 29 de marzo de 2012; valorado 

favorablemente por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, del Gobierno de España, en fecha 

30 de abril de 2012; y aprobada su revisión por el Pleno del Ayuntamiento 

de Benavent de Segrià en su sesión extraordinaria y urgente número 

12/2013, de 26 de septiembre de 2013; incluyendo la condicionalidad 

general impuesta por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos para la modificación de determinadas condiciones 

financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades 

locales, asumidas supra. 

 

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

Segrià que realice los trámites oportunos para dar eficacia al presente acuerdo. 

 

 

4. Expedient 37/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació 

puntual del text refós de la revisió de les normes subsidiàries de 

planejament, de Benavent de Segrià, en l’àmbit de la unitat d’actuació 

número 4 (UA-4) 

 

En data 5 de juny de 2014, amb número 977, va tenir entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat pel Sr. Ramon 

Llobera Serentill, mitjançant el qual presenta proposta de modificació puntual de les 

Normes subsidiàries de planejament de Benavent de Segrià al sector UA-4, 
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consistent en el canvi de l’ús industrial a ús residencial del meritat sector. La 

documentació tècnica està integrada per la següent documentació: a) document 

tècnic “Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament de Benavent 

de Segrià al sector UA-4”; b) memòria social; c) agenda i programa d’actuació i 

avaluació econòmica i financera; d) certificació registral del règim de propietat; i e) 

plànols (x6). 

 

En data 5 de juny de 2014, l’arquitecte municipal va evacuar informe a l’efecte, la 

part dispositiva del qual és com segueix: 

 
«[…] CONSIDERACIONS 
D’acord amb el decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, la figura de planejament adient per a dur a terme la remodelació urbana 
d’aquest sector, possibilitant la transformació d’usos i la reordenació i reforma de l’àrea, és 
un pla de millora urbana. 
 
D’acord amb l’article 70, atès que l’operació de millora urbana no està continguda en el 
planejament vigent, Normes Subsidiàries de Planejament, caldrà efectuar una modificació 
de les mateixes delimitant l’àmbit de millora urbana i establint els paràmetres que 
regularan la nova ordenació i les reserves necessàries per als sistemes urbanístics. 
 
[…] 
 
L’objecte de modificació del les NNSS és canviar la qualificació de sòl industrial (Clau 6), a 
una qualificació de sòl residencial (Clau 2). 
 
La justificació de la necessitat és que actualment el planejament proposa un sector apte 
per urbanitzat, SAU-10, de caràcter industrial, amb una comunicació més ajustada al 
caràcter industrial. Els terrenys objecte de modificació estan ubicats, en un entorn de 

caràcter més residencial. 
 
L’àmbit de la modificació agafa els terrenys compresos en l’antiga UA-4 definida en l’article 
101 del text refós de les NNSS, i els terrenys lindants al seu costat est qualificats també 
amb la clau 6 i una part d’equipament propietat, aquest últims d’un mateix promotor, 
Infraestructura Per a la Imatge i la Comunicació Col·lectiva SL (IPIC STAND SL), en 
aquests moments els terrenys estan desocupats. La unitat d’actuació número 4 es 
composa de quatre propietaris. 
 
L’ajuntament de Benavent de Segrià mitjançant un conveni va ubicar el nou dipòsit 
d’aigües potables del municipi dins del sector de la UA-4. Actualment aquest servei tècnic 
està executat. 
 
CONCLUSIONS 
Un cop revisada la documentació presentada, proposo els següents acords: 
 
PRIMER - Informar favorablement els documents per tramitar la Modificació Puntual de 

les Normes Subsidiàries de Planejament de Benavent de Segrià» (sic). 

 

En data 5 de juny de 2014, l’arquitecte municipal va evacuar certificat relatiu a 

l’impacte ambiental de la modificació puntual meritada, del tenor literal següent: 

 
«[…] CERTIFICA: 
− Actualment estan vigents les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades 

definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida el dia 30 d’Octubre de 2002, i 
publicades al DOGC 3819 de 2003. 
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− Referent a la subjecció o no-subjecció (directa o amb declaració prèvia i expressa de 

l’òrgan ambiental) de la modificació proposada a avaluació ambiental: 
 

Es proposa no sotmetre a avaluació ambiental la Modificació puntual de referència 
per la manca d’efectes significatius en el medi ambient atesos el seu abast i les 
seves característiques. 
 
Les actuacions de la Modificació puntual de referència comportaran efectes 

positius en el medi ambient, atès que es canvia la qualificació, de Clau 6 (zona 
indústria en filera) a Clau 2 (Zona d’eixampla). D’altra banda, l’àmbit a modificar 
no afecta directament cap valor ambiental destacable» (sic). 

 

En data 5 de juny de 2014, l’arquitecte municipal va elaborar el document resum 

de la modificació puntual meritada i el plànol de la delimitació dels àmbits subjectes 

a suspensió de llicències i de tramitació de procediments ex article 8.5 del Decret 

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

d’urbanisme. 

 

En data 6 de juny de 2014, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià va evacuar informe a l’efecte, la part dispositiva del qual és com segueix: 

 
«[…] Conclusions 
S’informa favorablement la tramitació i l’aprovació inicial de la modificació puntual de les 
Normes subsidiàries de planejament de Benavent de Segrià al sector UA-4, consistent en 
el canvi de l’ús industrial a ús residencial del meritat sector, en els termes que consten a 
l’expedient sempre que es compleixen les prescripcions indicades supra. 
 
No obstant, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, per majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la corporació, decidirà el que cregui adient» (sic). 

 

De conformitat amb els articles 8, 73, 74, 80, 85, 96, 99 i 100 del Decret legislatiu 

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

els articles 23, 101, 102, 103, 107, 117 i 118 del Decret català 305/2006, de 18 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; l’article 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 5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, 3 

abstencions substancials del grup polític municipal de CiU, i 1 abstenció presencial 

de la Sra. Pla, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 

planejament de Benavent de Segrià al sector UA-4, consistent en el canvi de l’ús 

industrial a ús residencial del meritat sector, en els termes que consten a 

l’expedient (entrada 977, de data 5 de juny de 2014). 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a un tràmit d’informació pública per un 

termini d’un mes, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
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Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el diari la Mañana, 

perquè qualsevol interessat que ho vulgui pugui examinar-la i presentar, durant el 

termini esmentat, les al·legacions que consideri adients. Al mateix temps, es 

publicarà anunci en el tauler d’edictes i en la pàgina web de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, concedir audiència als 

Ajuntaments limítrofes, i sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que 

una disposició n’autoritzi un de més llarg. 

 

Quart.- Suspendre, per un termini màxim d’un any, en tot l’àmbit de la modificació 

puntual (terrenys compresos en l’actual UA-4 definida en l’article 101 del text refós 

de les Normes subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià, i els terrenys 

lindants de conformitat amb el plànol U-01, rubricat Delimitació àmbits subjectes a 

suspensió de llicències i tramitació de procediments, elaborat pels serveis tècnics 

en data juny de 2014), la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de 

gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació 

de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 

d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 

municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tant que no siguin 

compatibles amb el planejament vigent i la modificació proposada. 

 

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

diligenciï els documents tècnics que integren la modificació puntual aprovada 

inicialment. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 21:25 hores del dia 9 de juny 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 

 

 

1. Expedient Ple-7/2014.- Ratificació, si s’escau, del caràcter urgent de la 

sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

número 7/2014, de data 9 de juny de 2014 

 

1.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Avui al migdia, en arribar a 

casa, perquè casualment és el primer dia que faig jornada intensiva, normalment el 

dilluns treballo a les tardes, m'he trobat la convocatòria d'un ple que es celebrava 

al cap de poc més de cinc hores. El primer que he fet és comprovar al mòbil que no 

tingués una trucada perduda de l'Ajuntament o d'algun mòbil que no conegués. 

Però no ha estat així. Confiava que des de l'Ajuntament, el Sr. Alcalde m'hagués 

informat de que hi havia un ple que calia celebrar-lo amb tant màxima urgència. Ja 

sé que em direu que la culpa segur que és d’algú altre, perquè sempre paguen 

justos per pecadors, però encara que així fos lo lògic i coherent hagués estat una 

simple trucada per avisar i consensuar el ple. Sou conscients de que s'ha fet el 

pregó fins i tot abans de que jo mateix pogués accedir a la convocatòria? Què són 

tantes presses? I per acabar-ho d'arreglar ens trobem tres punts. Tots són tant 

urgents com per no poder esperar un parell o tres de dies? Si un dels punts era 

molt urgent, ens ho podíeu haver comentat i nosaltres, com sempre fem en aquests 

casos, hauríem donat tota classe de facilitats. Amb aquestes condicions votarem no 

a la urgència. Per cert, per tal de que aquestes coses no tornin a passar, a partir 

d’ara donaré ordres a la meva família de que no acceptin cap mena de convocatòria 

dirigida a la meva persona. Si hi ha alguna notificació dirigida a mi, personalment, 

la vull rebre jo. Si no sóc a casa, teniu els mitjans per contactar amb mi 

personalment. 

 

1.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: El tema de la urgència 

ve donat perquè el dia 14 s’acaba la convocatòria de la baixa d’interessos de l’ICO. 

Aquest és el principal motiu i, aprofitant això, era per ficar-hi alguna més, era 

interessant per ficar: una, acabar el tema Llobera, tema UA-4, per adelantar 

plaços; l’altra, el tancament de comptes de l’Ajuntament, que fa l’informe el 

secretari. No estic donant la culpa als altres, jo tinc una sèrie de persones que 

treballen aquí. Jo no he de donar la culpa a ningú. Avui el funcionari que ha passat 

les citacions per vindre, s’ha disculpat. No és culpa de l’Ajuntament. És culpa de 

l’Ajuntament perquè té aquesta persona que ha tingut aquest descuit. Ha passat 

això. 

 

1.3. Es queixa el Sr. Català (CiU) que torna a repetir que li ha arribat la 

convocatòria d’un Ple en poques hores a casa dels pares, que hi ha molta 

documentació per consultar i la seva resposta al Ple és d’indignació i que costa molt 

poc fer una trucada. 

 

1.4. També es queixa el Sr. Bernal (CiU) del poc temps amb que se li avisa de la 

urgència amb la que s’ha celebrat el Ple. 
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1.5. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) respon dient que el funcionari que ha repartit els 

papers ha tingut un fallo i que ja ha demanat disculpes i que ell és el primer 

sorprès d’aquesta notícia. 

 

 

2. Expedient Hisenda-3/2014.- Donar compte, si s’escau, al Ple de la 

liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 

per a l’exercici 2013 

 

2.1. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: En 

compliment del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Alcaldia 

sotmet a coneixement del Ple, el Decret d’Alcaldia en virtut del qual s’aprova la 

liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per 

l’exercici 2013. La proposta únicament té en compte dos estats: el resultat 

pressupostari a 31-12-2013, que després de practicar els ajustos oportuns dóna un 

resultat positiu de 363.355,03 €; i el romanent de tresoreria a 31-12-2013, que 

després de practicar els ajustos adients dóna un romanent positiu de 10.723,61 €.  

La liquidació s’ha remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. En 

principi la liquidació compleix tant la normativa d’hisendes locals, com la 

d’estabilitat pressupostària en allò que fa referència a l’estabilitat pressupostària, 

regla de la despesa, sostre de la despesa i endeutament, que es situa al 69 % dels 

recursos ordinaris liquidats a l’any 2013. Simplement, es dóna compte; a 

l’expedient està tot el detall de l’any i a partir d’aquí s’enviarà a Governació que és 

una mica més lent. I ja està, simplement és sotmetre a consideració del Ple 

l’aprovació de la liquidació de l’any 2013. 

 

2.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Estem al 69 % 

d’endeutament, l’aconsellable per l’Estat és del 75 %. Vam estar a prop del 110 %. 

Així, la conclusió que tenim és un romanent positiu, ja portem a vora de 2 anys de 

romanent positiu i el deute que surt al 2013 és en préstecs a llarg termini de 

920.637 € i en endeutament comercial, en factures, de 60.889 €. També os vull 

explicar que estem pagant a 19,18 dies, 19 dies, fica-li 20. Però estem cobrant, el 

període de cobrament és de 65 dies, o sigui, estem per davall del plaç de pagament 

i de molt. Si n’embargo, nos paguen a dos mesos i pico. Jo crec que estem a bon 

camí i els datos, la majoria són positius. 

 

2.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: La ràtio d’endeutament 

també va vinculat al Pressupost que hi ha a l’Ajuntament. El pressupost cada any 

canvia, però bueno. En principi nosaltres no posem en dubte de l’eficàcia del 

personal de l’Ajuntament, pel que fa alhora de fer la feina ben feta de la liquidació i 

tal. L’únic que nosaltres ens abstindrem perquè, com es normal, revisar encara que 

sigui per damunt això, en aquest petit període de temps pues, ens és impossible. 

Simplement ens abstindrem. 

 

 

3. Expedient 35/2014.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de 

modificació de determinades condicions financeres de les operacions 
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d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament pel 

pagament a proveïdors de les entitats locals (ICO-1). 

 

3.1. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: El 14 

de maig de 2014, es va publicar al BOE, un acord de la Comissió Delegada del 

Govern d’Assumptes Econòmics, en virtut del qual permet dulcificar, treure 

gravamen al préstec de l’ICO-1, el que es va fer amb el Reial Decret-Llei 4/2012, 

que en el nostre cas és un import de 247.000 € de capital. Donen tres opcions: 1a) 

Ampliar el termini de carència de 10 a 20 anys, que en aquesta simplement pels 

números positius de l’Ajuntament, ja directament no entrem; 2a) Allargar un any la 

carència i permetre una reducció del tipus de gravamen d’1,30 %; i 3a) L’opció més 

radical, no allargar carència, amortitzar en 10 anys i en lloc de l’1,30 %, l’1,40 % 

que suposa un estalvi anual de 3000 € anuals [Intervé l’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) 

concretant la quantia de l’estalvi anual, dient que es tracta de 3.458 €]. Vist que al 

pressupost tenim partida per aquest any per amortitzar, vist que les necessitats de 

tresoreria són bastants adients, s’ha optat per aquesta tercera via, la qual exigeix 

una sol·licitud i 4 condicions: 1a) Adherir-se al punt general de “Entradas de 

facturas Electrónicas de la Administración General del Estado”, qualsevol proveïdor 

té pugui presentar les factures allí i tu les reps telemàticament; 2a) Adherir-se a la 

Plataforma “Emprendre en Tres” que té com a filosofia que en tres passos es pugui 

obrir una empresa. Aquí la incidència és menor; 3a) Substituir un 30 % dels tràmits 

que ara tinguis amb llicència per obrir activitats econòmiques al règim de 

comunicació, que en el nostre cas, clar, aquí a Catalunya ho podem fer a través de 

la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, que és la que tirem, però 

també es pot fer a través d’espais comercials i coses d’aquestes, però clar aquí a 

Benavent té una incidència menor, per tant hem cregut més oportú ficar-ho en 

aquest àmbit de la Llei de prevenció i control de les activitats. Està pensat una mica 

en granges, en activitats d’aquest estil. Aquí s’indiquen les 12 matèries sobre les 

quals es podrà sol·licitar el passar de llicència a comunicació; i 4a) condició: o bé 

relaborar el pla d’ajust, o bé confirmar-ho incloent aquestes 3 condicions. Realment 

el pla d’ajust, jo crec, que ha sigut un instrument bo pel sanejament de 

l’Ajuntament. Aquí es confirma amb aquestes tres condicions i ja està. Si que és 

cert, una mica, que la urgència motivada del divendres, de la notificació del 

divendres pròpiament dita, la vaig sol·licitar jo, en el sentit què, realment, adherir-

se al Punto general de entradas de facturas i adherir-se a la Plataforma 

«Emprendre en Tres» són qüestions informàtiques que no sé com se fa i llavors 

necessito tota aquesta setmana, tenint en compte que això acaba dissabte i, per 

tant, la urgència de divendres la vaig sol·licitar jo. Bueno, es tracta d’això, 

d’aprovar la modificació, aprovar aquestes tres condicions, més la quarta, de 

confirmació del pla i, ordenar a la secretaria que faci els tràmits oportuns, que 

encara no sé quins són, perquè no pots entrar al programa, si entres al programa 

ja has de clicar per fer sol·licitud de la tercera opció, quan jo no sabia que 

s’aprovaria aquest tercer punt, encara no sé exactament quins tràmits em 

demanem per enviar la sol·licitud. És un programa informàtic. 

 

3.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Repetir una mica les 

dades que ha donat el secretari. Sobre el que actuem és un ICO que vam fer sobre 
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245.000 € de deute. L’interès actual està al 6 %, això quedarà reduït al 4,5 %. Això 

va variant cada 3 mesos amb l’Euríbor. Els diners cada vegada vam baixant i, com 

he dit abans, produirà un estalvi de 3.458 €. 

 

3.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Bueno, nosaltres és lo que 

dèiem abans, una simple mini-explicació prèvia s’ha de fer, dir que s’ha de fer un 

Ple perquè s’ha d’aprovar d’això, i nosaltres encantats, en principi estaríem d’acord, 

en aquest cas ens abstindrem per la manera de fer-ho. 
 

 

4. Expedient 37/2014.- Aprovació, si s’escau, inicial de la modificació 

puntual del text refós de la revisió de les normes subsidiàries de 

planejament, de Benavent de Segrià, en l’àmbit de la unitat d’actuació 

número 4 (UA-4). 

 

4.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: En el darrer Ple, i així consta 

a l’acta, vaig preguntar sobre com va anar una reunió que hi havia hagut amb els 

propietaris dels Erals. Vaig fer referència a un conveni, que es va fer de la cessió 

anticipada dels terrenys on actualment hi ha construït el dipòsit de l’aigua. Segons 

llegeixo a l’acta, diu: “Il·lustríssim Sr. Alcalde (PPC), respon, la reunió crec que va a 

anar força bé. Ens vam marcar un període de 6 mesos per solventar tot l’expedient 

aquest”, 6 mesos. Avui a l’acord del Ple ens trobem què, el dimecres dia 5 de juny 

hi ha una entrada al Registre de l’Ajuntament del Sr. Ramon Llobera presentant 

una proposta de modificació puntual de la unitat d’actuació 4, la zona dels Erals a la 

què fèiem referència anteriorment. Entre els documents presentats hi ha l’agenda i 

el programa d’actuació i l’avaluació econòmica i financera. Documents que ni tenim 

ni hem pogut consultar amb tantes preses. El mateix dijous 5 de juny hi ha un 

informe de l’arquitecte municipal que diu entre altres: “L’objecte de la modificació 

de les NNSS és canviar la qualificació de sòl industrial, clau 6, a una qualificació de 

sòl residencia, clau 2. L’Ajuntament de Benavent de Segrià mitjançant un conveni 

va ubicar el nou dipòsit d’aigües potables del municipi, dins del sector de la UA-4. 

Actualment aquest servei tècnic està executat”, continua dient el Tècnic: 

Conclusions, informar favorablement. Ja tenim aquí el conveni pel que he preguntat 

vàries vegades i, encara no hem vist i se’ns ha explicat. A més a més, canviem el 

sòl industrial per residencial. Passem de fer-hi magatzems i indústries a cases. 

Aquelles cases que sempre han criticat els regidors del PSC i PP. Cases en un 

moment en que la construcció està totalment parada i sense cap perspectiva de 

tornar-se a revifar. És que ens fa més falta zona residencial a Benavent? O pel 

contrari ens en sobra? El mateix dijous dia 5 de juny un informe de l’arquitecte 

municipal relatiu a l’impacte ambiental diu: “Es proposa no sotmetre a avaluació 

ambiental, la modificació puntual de referència, per manca d’efecte significatiu en el 

medi ambient. I les actuacions de modificació puntual de referència comportaran 

efectes positius en el medi ambient, atès que es canvia la qualificació de la clau 6, 

zona indústria en filera a clau 2, zona d’eixample”. No creieu que ha de ser el 

Departament de Medi Ambient, qui estudiï els impactes ambientals, què suposa 

aquest canvi? Quantes cases es preveu construir a la zona? Com es que per 

determinar modificacions puntuals demanem informes a tots els departaments de la 
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Generalitat i ara ens vulguem estalviar un dels més importants? És que tenim por 

de que l’informe de Medi Ambient sigui negatiu? El 6 de juny, dos dies després de 

la seva presentació, ja tenim l’informe favorable de la Secretaria Intervenció, i la 

convocatòria de sessió extraordinària i urgent del Ple que fem avui. I això que us 

havíeu donat 6 mesos. Volem que se’ns passi la documentació presentada pel 

promotor per analitzar-la i fer-la analitzar detingudament. A què és deu tanta 

pressa? Té alguna cosa a veure amb el conveni? Volem una còpia d’aquest conveni 

per analitzar-lo i poder fer les consultes i les accions necessàries per comprovar que 

és correcte. Tant secretisme i tanta pressa ens fa mal pensar. Sr. Secretari pot 

explicar-nos què es disposa al conveni i en quina situació jurídica es troba 

actualment el dipòsit pel que fa als terrenys sobre els quals està construït. 

Nosaltres demanem la retirada del punt. Però voldríem saber també: s’ha fet una 

consulta a Urbanisme? I si és així, què diu Urbanisme? S’ha fet la consulta al servei 

de carreteres de la Diputació? Si és així, què diu Diputació? Quants dies fa que està 

signat el conveni? Quants dies fa que està fet el Dipòsit? Ara en quatre dies ho 

voleu solventar tot. Quin és finalment el valor dels terrenys a que fa referència el 

conveni? És a dir, quin és el valor dels terrenys com a industrials i com a 

residencials? Ens agradaria saber quina és la diferència. Gràcies. 

 

4.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: L’informe que 

demanes tu, aquest informe no l’hem trobat al món. Aquest informe es va fer en 

aquest Ajuntament. L’informe no, el conveni perdó. El conveni que es va fer en 

aquest Ajuntament, vam buscar per tot arreu. Vam demanar-ho a la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre. Alguns veïns tenen algun esbós i aquest conveni no surt en 

lloc. Nosaltres érem aquí presents quan vam baixar tota la documentació. Va baixar 

l’encarregat del servei que era la Sra. Piluca. Nosaltres hem sigut incapaços. Ho 

hem demanat a la Confederació i no ho han trobat al món. 

 

4.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Jo tinc entès, suposo, 

m’imagino quan se va fer el Plan Zapatero, per fer l’obra, el dipòsit, aquell dipòsit 

està fet sobre uns terrenys d’uns veïns. Per fer una obra en principi [corregeix el fet 

de dir Plan Zapatero] necessitem que l’Ajuntament acrediti que els terrenys o són 

seus o hi ha una cosa que valgui. Jo tinc entès que aquí es va signar un conveni i 

que aquest conveni fa temps que vaig preguntant al Ple. Jo crec que si pel que 

m’ha arribat d’aquest conveni, lo que m’ha arribat, és veritat, jo estaria molt 

preocupat. Si és un conveni que aquí no hi és i que pot estar signat i que, pot 

tindre algú en un moment determinat, surti que tal dia van signar això. No ho sé, jo 

estaria molt preocupat, i n’estic. Al cap i a la fi, l’Ajuntament i el poble som tots. 

Vull dir que, me preocupa i me preocupa molt. Jo tinc entès que si, crec que eren 

no gaires anys, cinc anys, no se feia aquesta modificació que m’imagino que per 

això hi ha presa. Que si en aquestos cinc anys no es feia, l’Ajuntament havia 

d’indemnitzar els terrenys. Un terrenys que són industrials, que suposo que valen 

diners, pot ser no tants com fa un temps però continuen valent diners.     
 

4.4. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: De graduació no tenen 

cap encara. Seria rústica. Com que rústica, no? Estan catalogats, d’industrial no 

tenen res. 
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4.5. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: No, rústica, no. Una UA no 

hi ha rústic. No és rústic. Però rústic tampoc. Una vegada en un Ple recordo, crec 

recordar, que vas dir: “no, són uns terrenys que no valen un duro, és un secà per 

allí dalt”. No, no. És un terreny que potencialment havia de ser industrial. No té el 

mateix valor aquest terreny que els terrenys de l’altra punta del terme que siguin 

rústics. No. I si ara es vol passar, si el promotor que havia, ho vol passar 

d’industrial a residencial per algo deu ser, suposo. 

 

4.6. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: El que es va mirar 

sempre és l’acord dels veïns. Els veïns, tots, van estar d’acord, que ho volien 

canviar. Nosaltres hem fet la consulta a Urbanisme, a la Sra. Leticia Corti, que és la 

encarregada del Servei. Aquesta persona ens diu a la zona que està, acabament de 

terme, perquè després és Vilanova. Per cert, aquell camí, el que vau dibuixar allí, 

era terme de Vilanova. 
 

4.7. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: En aquells moments, per 

nosaltres, sempre ha set terme de Benavent. Altra cosa és que es negocio i passo a 

Vilanova, això ja. 
 

4.8. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Negocio no. Però és 

igual. Hi ha un informe de Diputació que és favorable. L’acta és favorable. Vull dir, 

amb Vilanova hem arribat a l’acord dels límits. Per què és fa això? Perquè els 

mateixos veïns diuen que volen fer cases. Alguns diuen que sí volen fer la casa, 

potser tots no. 

 

4.9. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: Nosaltres com a poble, que 

representem a la gent del poble, què hem de dir? Que ara és un moment de tornar 

a fer més sòl urbanitzat? No us havíeu replantejat les coses amb serio? 
 

4.10. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Si tu no t’ho has 

plantejat en serio és el teu problema. 

 

4.11. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: Jo me les plantejo molt en 

serio. 

 

4.12. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: A veure, vull dir, 

t’estic dient que en data vaig anar a parlar amb aquesta senyora i no li veu, perquè 

és un embut allò de la part de dalt del poble. Que és un acabament d’una zona que 

es deixa perfectament igual que la resta del poble. Els veïns hi estan d’acord. 

 

4.13. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Jo continuo perdona, amb 

lo que ha dit el Manel. Per lo que queda clar, el Ple extraordinari era per l’ICO, que 

ha explicat i tal. Això, per lo que es veu, pot esperar. Que tal si el punt nos ho 

expliqueu un dia, expliquem, nos ensenyeu lo que hi ha, tot, i després… Feu lo que 

vulgueu. Com que tu vas dir un dia. 
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4.14. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: És lo mateix, mira, 

te l’has mirat? A que sí te l’has mirat? És lo mateix però més beneficiós per 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, perquè ho entenguis. T’ho dic perquè la cessió 

era del 10 % al 15 %, passa al 15 %. O sigui que és més avantatjós per 

l’Ajuntament de Benavent. 
 

4.15. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Si ja m’ho crec. 

 

4.16. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: No ho dubtem Josep Maria. 

Perfecte. Si ningú t’està dient lo contrari. 

 

4.17. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Si hi ha tres veïns, 

que es pot delimitar la zona. Que diu que volen que sàpiguen que allò ja és seu, 

que possiblement hi construiran allí. Jo no me sento capaç de dir és que aquell, 

l’amo d’aquest carrer, et pot fer anar l’industrial. Si ells volen. Jo no seria. 

 

4.18. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: A Benavent, fem lo que 

volem. S’ha d’ordenar les coses. 

 

4.19. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Et sembla una 

desordenació allà, al puesto que hi ha l’acabament del terme, quan tenim la zona 

industrial que si se desarrolla? Quants metres quadrats hi ha aquí baix? 
 

4.20. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Aquestos moments. Potser 

és més fàcil que es desarrolli un bocinet petit que això d’aquí baix, potser? Després 

hem de mirar una cosa, tipus de propietaris. Allí hi ha un propietari, el propietari 

majoritari, que suposo, m’imagino, no ho sé, perquè clar, arriba un moment que 

t’has d’imaginar les coses, que suposo que és el que intenta promoure reformes. 

Però el majoritari, en el seu dia, va comprar uns terrenys i l’Ajuntament en aquells 

moments els va incloure a les normes perquè ell va dir que els comprava perquè hi 

volia ficar les seus naus i deixós. Que venia aquí a Benavent a ficar totes la seva 

deixó. Al cap d’un temps, això, uns anys, això no ho ha fet. Ara el que és vol és que 

sigui residencial. No ho sé, vull dir, jo crec que no és el mateix el propietari que allí 

de tota la vida ha tingut el seu bocinet de terra o el que ho ha comprat. És com si 

ara qualsevol dels promotors, que vénen deixó, proposés molta més densitat 

d’edificació, molta més no sé què. Ah! És que si no, no puc, no puc fer el deixó, no 

ho sé, eh? 
 

4.21. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Hi havia urbanisme, 

els serveis d’aquí de l’Ajuntament no t’han dit que no. 
 

4.22. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Però aquí es canvia. 

Canviem industrial per residencial. Fem un canvi important. 
 

4.23. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Primer perquè els 

veïns ho volien. Perquè estaven d’acord en el canvi. Si no se faria. 
 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

4.24. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Ja està, quedem un dia, 

ens ho expliqueu tot, ho mirem tot, ho mirem aquí, ho decidim i si veieu que sí, 

s’aprova i punt. Pues ja està! Feu el que vulgueu, no cal que nos citeu. A la vista 

està. Us estem dient lo que és i ho heu d’aprovar per nassos. 
 

4.25. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: M’imagino quan me 

fas una pregunta i et dic 6 mesos, és per adelantar, en el mateix projecte és a més 

beneficis per a l’Ajuntament de Benavent de Segrià. Quin problema hi ha? Vatros 

considereu que allò que havia de ser industrial, no és la nostra opinió. Aquí hi ha 

cinc persones que diuen una cosa i aquí n’hi ha tres que diuen una altra. Més 

explicacions que t’he donat? 
 

4.26. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: T’estem dient, que hi ha 3-

4 persones en aquests moments. Que t’estem dient si no cor pressa, per lo del Ple 

era per lo altre. Pues deixem-ho estar i nos ensenyeu los convenis i tot lo que hi 

hagi i la setmana que bé nos trobem i ho aprovem i ja està. Pues los cinc ho feu i ja 

està. 

 

4.27. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: A veure, quantes cases, a 

més de tot lo que hi ha deixó, se volen o espereu de fer allí? Arriba un moment que 

dius, pues lo que sobre en aquestos moments si Benavent fes una revisió, fes un 

poble, deixós, probablement s’acabarà reduint el… 
 

4.28. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: En aquests 

moments, no ho sé. No sé, si t’ho havia de dir, però els il·luminats ereu vosaltres, 

perquè en lloc de cases… 

 

4.29. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: I vosaltres éreu los qui ho 

criticàveu. Vosaltres éreu quan estàveu a l’oposició. Si voleu, anem a mirar actes, a 

les al·legacions a les normes, a les primeres i a les segones. Si, si, eh? Sobretot els 

socialistes.  
 

4.30. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: I que vau fer cas? No. 
 

4.31. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Quan això ho dic, em surt 

un regidor a la legislació passada i em diu, que jo sóc un cínic perquè jo dic que 

vosaltres que dieu que ficaven massa terreny per les cases, que nosaltres hi hem 

cregut sempre i creiem. Ara, en aquestos moments ens hem d’adaptar a la realitat 

de deixó. No no. Ara n’hem de fer 150 o no sé quantes, no ho sé, és que ja no me’n 

recordo quants deixós. I jo dic, home! Vosaltres voleu fer tantes cases més quan 

vosaltres éreu els que dèieu que a Benavent no ens farien mai tantes cases i no 

s’havien de fer tantes i s’havia de reduir. 

 

4.32. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: No se’n faran. No se’n 

faran. 
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4.33. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Vale, no, no, si ara estic 

d’acord. 

 

4.34. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Quantes es faran? 

 

4.35. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Hi ha un sector que hi 

ha uns particulars, que volen desenvolupar. 
 

4.36. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: És que de la mateixa 

manera que tu dius això, no es farà ni allà dalt. 
 

4.37. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: I el conveni que es va 

firmar per fer tot això, on està? Preguntem! O no hi ha cap conveni o és tot de 

paraula? No, és que nosaltres volem aquest conveni. 
 

4.38. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Si te l’he comentat 

adès. 
 

4.39. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: És que és preocupant que 

hi hagi un conveni, que l’Ajuntament no el té, hi ha un particular que… 
 

4.40. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Cagon Déu. Quin 

home. Si te l’he comentat adès. Potser ho saps tu més, al final… 
 

4.41. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: No ho sé. Jo no l’he vist 

mai. Jo he sentit coses i fa temps que m’agradaria veure exactament que és lo que 

deia. A veure, del que es parla, deixó, jo tampoc m’en puc fiar massa del que pugui 

sentir pel carrer, que em pugui comentar un o comentar l’altre, jo… 
 

4.42. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Dels veïns, ja hem 

anat i estan tranquils. I això tira endavant en 5 o 6 mesos, que es lo que va quedar 

aquí, eh? Cap problema. Cap problema. Per lo tant, natros tirem endavant això. 
 

4.43. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Josep Maria, tu, que 

penses que he de pensar jo? Quan fa quatre dies parlem de que la cosa va 

tranquil·la, 6 mesos, tal, eh? Un dia em diuen que hi havia advocats per 

l’Ajuntament, no sé què i de cop boom, té surt un Ple, així, corre’ns i de pressa, 

canvis, no se què, deixó. 
 

4.44. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Escolta quan vulguis 

parlar de coses d’aquí m’ho preguntes. 
 

4.45. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: No ho sé. 
 

4.46. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Josep Maria, nosaltres, 

hem de fer lo que vosaltres ens expliqueu. Clar, un dia abans, nos quedem amb lo 

que nos diuen també. Ara ja està, si és lo que hi ha, ja està. La Rosa té pressa, 
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pues clar. Ja està. I a més ja ha fet córrer dos punts, pues venga,va. No? ja ha fet 

córrer sí, a votar. Ja està, una altra vegada. Pues venga, votem. Feu lo que vulgueu 

vosaltres. Tu vas dir una vegada, vosaltres governeu, pues governeu. Ara, això, de 

la manera que vosaltres expliqueu les coses. Lo bo seria que nosaltres, nos 

expliqueu, nos ho dieu. 
 

4.47. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Pues si ja et vaig 

explicar els pressupostos. Total, has fet lo que has volgut després, eh? 
 

4.48. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Pues ja està. Feu, venga. 

Ja. 
 

4.49. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: Josep Maria, home, per 

favor. No et vam demanar dos coses als pressupostos per aprova’ls? 
 

4.50. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Una, s’accepta, 

gairebé que deixó. I l’altra, lo finançament no hi és. D’on vols que tregui els diners, 

jo? Oh no home, si parlem, parlem clar, o no? 

 
4.51. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: Parlem, parlem. Perquè si 

prioritzem rotondes abans que poliesportius? Pues bueno, passen aquestes coses. 
 

4.52. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: De veritat, rotondes 

de 20.000 €, abans que poliesportius? Tu deus fer poliesportius amb formigó, o… 
 

4.53. El Sr. Sales (CiU) realitza la següent intervenció: Abans teníem un 

poliesportiu, que teníem i feia la funció que feia. 
 

4.54. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Si volem parlar, 

parlem hasta de la missa del gall. Si voleu parlem. Si vols explicar el conveni tal 

com va anar [es dirigeix al secretari]. 
 

4.55. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Una cosa te vull preguntar, 

no sé si a tu. El tècnic diu: “que segons conveni” i tal, ho explica al redactar. Si diu 

que hi ha un conveni, no el teniu i el tècnic sí? O com funciona això?  
 

4.56. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Jo sempre havia vist 

també, quan se feia referència a un projecte, algun conveni així, que s’adjuntava al 

darrera. 
 

4.57. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Ara no, ara fan lo que 

volen ells. Tu està dient la Rosa. 
 

4.58. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: T’he explicat abans, 

Manel, que no l’hem trobat. Que aquí es va deixar, en aquesta taula d’aquí… 
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4.59. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Pues demaneu-li al tècnic, 

perquè el tècnic diu que segons conveni. 
 

4.60. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Si el nombra al projecte, és 

que algo hi ha. I jo sempre havia vist quan se presentava i feia referència a un 

certificat, a un conveni, no sé què, no sé quantos, al final del projecte s’annexa els 

convenis a que es fa referència. Pues si fa referència, perquè aquí està clar, que 

una vegada vist això, està clar que aquí hi ha un conveni. Qui parla d’aquest 

conveni, jo l’únic que realment he vist qui en parla és l’arquitecte, que fa lo 

projecte. Pues aquest arquitecte, suposo que m’imagino que no s’inventa res, 

m’imagino vull dir deixó i que el té. Pues ni demaneu una còpia. 
 

4.61. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Explica el conveni 

[es dirigeix al secretari]. 
 

4.62. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: El 

conveni, jo porto aquí 3 anys i mig i jo no l’he trobat. Jo vaig ser el que vaig 

proposar a la Natàlia que fes l’arxiu i, la Rosa l’alcaldessa, i l’arxiu aquest el va fer. 

Vam repassar caixa per caixa, perquè vam canviar totes les caixes. El conveni no hi 

és. Per tant no em puc pronunciar sobre el que diu el conveni, perquè no ho sé. És 

clar. Ja està. Les coses s’han de dir potser clares. El conveni jo no ho sé el que diu 

perquè no me l’he trobat mai. Però també diré aquí formalment que a mi al carrer 

se m’ha dit literalment que el conveni… cuidado, el conveni l’hem buscat a l’arxiu i 

no hi és. El conveni l’hem demanat a la CHE i, no el té. El conveni, els hi demanat 

als veïns i me presenten còpies sempre sense signar, esborranys. El conveni, el 

Llobera, m’ha portat un esborrany que desconeixia que també no està signat. 

Signats no hi ha. I a mi, al carrer se m’ha dit “el dia que interessi algú, te trauran 

el conveni” En fin, jo que sé. Casi que jo des de Secretaria us demano, una mica, 

que busqueu consensos i que intenteu, jo que sé… millorar. Això és una modificació 

de normes que realment es tramita per part de l’Ajuntament, perquè el 

planejament general ha de tramitar, el promotor ha de ser l’Ajuntament. Però és 

una sol·licitud de modificació que ho fan els propis, tots els propietaris de la unitat 

d’actuació 4. Què és sòl urbà no consolidat. Ambientalment, passar de sòl industrial 

a sòl residencial, és bo. Perquè redueixes l’impacte ambiental. Però bueno, sí que 

és cert, que el conveni no em puc pronunciar perquè no el tinc. Però sí, algú em va 

dir que el dia que interessi et trauran el conveni. Si algú el té, de veïns, pues que 

agafi i que porti el conveni i jo no diré qui ha sigut. Però al menos, pues, 

integrarem la documentació i la tindrem ja tota. Que sí, que és cert que els 

convenis han d’estar com annex a la proposta de modificació. 

 

4.63. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Si algú el té. 
 

4.64. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Després hi ha una altra 

cosa, per estar tranquils també, vull dir. Si d’aquí tots tenim clar que ningú l’ha 

signat, és a dir, perquè un conveni, suposo, l’ha de signar una part i l’altra. Llavors 

si la gent que hi havia, l’equip de govern en aquells moments, no s’ha signat, pues 

l’altra ja pot fer anar el que vulgui, no té validesa. La nostra por, si ja se n’ha parlat 
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deixó, és que un dia surti, pel que sigui, perquè algú l’interessi. Perquè, no ho sé, 

perquè algú vol que l’Ajuntament, tindre’ls lligats per fer alguna deixó. Això en fa 

molta por. Per això crec que és una cosa que s’hauria de vetllar, vull dir. 

 

4.65. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: 

Amb les reunions que he tingut jo, els veïns no m’han mostrat aquesta inquietud de 

vendré els terrenys. Aquesta inquietud no l’he tingut jo com a… Després, de fora de 

secretaria, es parla molt. I després, bueno ni que estigués així. Bueno, primer que 

hauria d’estar… Ni que tinguéssim el conveni, que digués que l’Ajuntament ha 

d’adquirir aquests terrenys, pues al final l’Ajuntament a d’adquirir uns terrenys i 

participaria, amb sòl residencial o sòl industrial, en el desenvolupament d’aquella 

unitat d’actuació. O sigui, no cal fer un drama en aquest sentit, dic jo.  Adquiriria 

uns terrenys i participaria en el desenvolupament urbanístic d’allí. Portaria uns 

terrenys i li tocaria uns drets urbanístics i ja està, i no puc dir res mes, i tot lo que 

dic està condicionat, perquè no tinc… 
 

4.66. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Perdona, la subvenció en 

aquells moments, qui la donés… 
 

4.67. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: Sí 

clar, això me sorprèn. Això me sorprèn. 
 

4.68. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Suposo si, perquè jo 

sempre he vist, quan fas alguna cosa, les administracions abans de donar-te els 

diners, et diuen, dis-me que aquell terreny és teu o serà teu o tens alguna cosa que 

te lligui. 
 

4.69. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: Si 

aquell dipòsit el va fer la CHE, pues jo encara no sé. Perquè demanant-li a la CHE. 

Demanant-li un Senyor Alcalde. Perquè parlem molt clar. Perquè al final s’ha de 

parlar sense… Demanant-lo un Alcalde del PP. Que la CHE són el Ministerio. Pues no 

hem trobat el conveni. Si algú el té que el porti. Sense violins. 
 

4.70. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Nosaltres, hem mirat 

els papers, vull dir… 
 

4.71. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: Lo 

que me sorprèn, és que la CHE, que és la que va fer les obres del dipòsit no tingui 

un document que digui: sí, sí, la disponibilitat dels terrenys ja la tinc. Això és lo que 

a mi me sorprèn. Però bueno que no és un drama. 
 

4.72. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: La voluntat dels 

veïns, no és la de… 
 

4.73. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: A vegades és lo que dius, 

el tècnic diu que mitjançant un conveni es va ubicar el nou dipòsit. És que ho diu un 
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tècnic. És que ho redacta un tècnic. Què li han dit també? És que no ha entenc 

tampoc? Això no ho entenc. 
 

4.74. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: 

Sempre s’ha parlat d’un conveni, però… 

 

4.75. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Aquí ho va marcat 

tot la CHE. Hi havia en aquells moments de secretària la Mònica i suposo que feia 

les coses ben fetes. La meva sorpresa era, i suposo d’algun altre i de la Rosa 

suposo que també en el seu moment, perquè jo els vaig veure damunt de la taula. 

En aquesta taula vaig veure els papers. M’imagino que això es va guardar en algun 

puesto, però jo no he sigut capaç de trobar-ho. La Rosa els va enviar en el seu 

moment. No hem set capaços de trobar-ho. I es deixa un esbós d’un conveni i la 

CHE demanant-li per activa i per passiva i no l’han pogut treure. Lo dipòsit es va 

canviar, però això la ubicació, i vam baixar i per això vam baixar. 

 

4.76. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Per això, igual el tècnic, el 

té ell. 
 

4.77. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: Es 

va equivocar, es va equivocar. 
 

4.78. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Si és un conveni entre 

l’Ajuntament i algun propietari o deixós, una de les assignatures ha de ser, se 

suposa que deixós. Si tu Rosa dius: “Jo no vaig signar res”. Podem estar molt 

tranquils. Perquè lo que hi hagi no serveix de res. A lo millor no deixa de ser un 

esborrany, vull dir, ni que deixós. Si tu dius, jo no vaig signar cap conveni, 

perfecte. Estem super tranquils perquè saben que lo que hi hagi no té cap mena de 

validesa. I ja està. 
 

4.79. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Dubto que canviessin 

un dipòsit d’un puesto per un altre sense, perquè són molt primfilats aquestos. Lo 

que trobo estrany són primfilats per una cosa los de la CHE i ara no han trobat res. 
 

4.80. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Però clar, jo no he sentit a 

la Rosa que aquí al Ple digui “jo no vaig signar cap conveni sobre això”. 
 

4.81. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Mira, li doneu tantes 

voltes, que, que… Quan surti es veurà. 
 

4.82. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: La pregunta és fàcil. O és sí 

o és no. Vull dir, si és que sí, hem de mirar de buscar-lo i deixós. Si és que no, 

pues, ja està, deixem el punt per un altre dia. 
 

4.83. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: No és lo més important 

aquest conveni, eh? 
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4.84. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Pues ja està, deixem el 

punt per un altre dia. Perdona, però tu erets alcaldessa, en teoria tu aquest 

conveni, tindries que saber, on està. 
 

4.85. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: No, perquè ho portava 

la Mònica, perquè al seu despatx, jo no… ho portava ella. No ho sé. 

 

4.86. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Això no queda molt bonic, 

donar-li la culpa a una persona que no està. 
 

4.87. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: No, en el seu moment, 

quan el secretari, busques algo del despatx del secretari. 
 

4.88. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Però Rosa, tu, et consta 

que el podies haver signat aquest conveni? És que és això lo què… 
 

4.89. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Quan surti es veurà. 

Perquè tu dius que si no està signat, et deixo amb el suspense. 
 

4.90. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Sol demanaria que constés 

en acta tota aquesta conversa. Vull dir, que no se m’acut res més. A veure. 
 

4.91. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Va, que la Rosa té pressa. 

Que ha de sopar. 
 

4.92. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Jo entenc que arriba 

un moment què. Us he explicat lo que va haver aquí, vale? Veïns que estan d’acord. 

L’equip de govern ho veu bé, o sigui, Urbanisme també veu bé la possibilitat de fer-

ho allí, perquè és l’acabament del terme, és l’acabament del poble, no hi ha res 

més, després ja és Vilanova, vull dir, està pegada dins del poble. Tenim una zona 

industrial, per la part de abaix què si es desarrolla hi ha per mig món. Per lo tant, 

vull dir, natres, si els veïns en comptes de ser industrial volen ficar residencial. 
 

4.93. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Si acabo amb això, te 

podria dir que estic d’acord. Lo que passa que jo, ara avui marxaré d’aquí, pensant 

que jo aquest conveni hi és. La Rosa el va signar i s’està esperant. I ara es va tant 

ràpid. Intentar que això se pugui arreglar perquè quan surti que el conveni està 

firmat, estigui la cosa arreglada. Acabo pensant en això. 
 

4.94. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: No cal que siguis tan 

ben pensat ni mal pensat. No cal. 
 

4.95. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: No, em doneu, es tan fàcil 

Rosa, com dir, no el vaig signar. 
 

4.96. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: T’hagués invitat a la 

reunió que van tindre aquí, igual estaries més tranquil ja. Perquè l’única motivació 
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que hi ha en això, perquè te n’enteros d’una vegada, és que els veïns volen fer 

alguna cosa allí, una part dels veïns. 
 

4.97. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Sí, sí, els veïns, parlen de 6 

mesos. En 6 mesos estem contents i ara no podem passar una setmana? Ha de 

ser… 
 

4.98. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: I ara ja acabo. Ara 

passem a la votació i ja està. S’ha mirat 50.000 vegades segurament. Perquè 

aquest conveni el deus buscar tu, pel que vec, que és en busca del tesoro perdido. 
 

4.99. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Ai, jo, en pic sento algo 

deixós, començo a preguntar. Clar, és que no trec l’aigua clara. És que mai no he 

tret l’aigua clara. 
 

4.100. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Que aquest 

conveni, ai aquest conveni? Perdó. Aquesta unitat UA-4, és beneficiós inclús per 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià, perquè agafem molts més terrenys, passem 

del 10 al 15. Per lo tant, natres, los veïns ho volen fer, natres hi guanyem com 

Ajuntament hi guanyem i per lo tant, vull dir passem a la votació. 
 

4.101. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Bueno, passeu-nos 

l’esborrany també. Si sol hi ha l’esborrany. Pues nos passeu l’esborrany. A veure 

que és lo què diu aquest conveni. Sol hem trobat esborranys. Així pues, passeu-nos 

un esborrany. 
 

4.102. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Lo que hi hagi t’ho 

passarem. 

 
4.103. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: La Rosa ja ha dit que 

quan el trobarà, nos ho passarà. Ara, no sé si el buscarà? Ho has dit abans. Però 

collons, ho acaba de dir. Tampoc puc dir el que ha dit? Ho acaba de dir ella, ara. 
 

4.104. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Nosaltres, perquè veieu 

que no hi ha deixós, és a dir, ens abstenim. Vull dir, no diem ni que sí, ni que no. 

Que ens agradaria… 
 

4.105. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Tornem-hi… 

 

4.106. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: No, sàpigue com 

funciona. 
 

4.107. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: I contestéssiu totes 

aquestes preguntes que constaran a la gravadora. Que se’ns contesti tot això. 
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