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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 4/2014 

Caràcter: extraordinària 

Data: dilluns, 28 d’abril de 2014 

Horari: de 20:05 hores a 20:45 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

 

Assistència i quòrum 

 

Hi assisteixen: 

 

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

 

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

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

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

Sr. Hipòlit Sisó Caravaca, Regidor, PM 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU* 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU 

 
* El Sr. Raúl Sales Pujol (Regidor, CiU) s’incorpora a la sessió durant la lectura de la proposta del primer 
punt de l’ordre del dia. 

 

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

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
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A continuació, s’examina l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels punts 

següents: 

 

Ordre del dia 

 

1. Expedient 49/2013.- Aprovació, si s’escau, del desistiment de la modificació 

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

revisió de les Normes Subsidiàries de planejament, de Benavent de Segrià. 

 

2. Expedient 8/2014.- Aprovació, si s’escau, de la separació de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià del Consorci Localret. 

 

3. Expedient 23/2014.- Celebració, si s’escau, del sorteig públic per designar 

els membres de la mesa electoral corresponent a les eleccions de diputats al 

Parlament europeu a celebrar el diumenge 25 de maig de 2014. 

 

4. Expedient 24/2014.- Aprovació, si s’escau, del projecte de Convenio suscrito 

entre Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Mancomunitat 

intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana, para la financiación, 

ejecución y explotación de las obras del “proyecto de construcción del 

abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del 

canal de Pinyana, 3ª fase”. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Expedient 49/2013.- Aprovació, si s’escau, del desistiment de la 

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

refós de la revisió de les Normes Subsidiàries de planejament, de Benavent 

de Segrià 

 

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

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

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

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

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

30 d’octubre de 2002, en els termes que consten a l’expedient. 

 

Atès que en dates 28 de novembre de 2013, 29 de novembre de 2013, 3 de 

desembre de 2013, 5 de desembre de 2013 i 9 de gener de 2014, respectivament, 

es va sotmetre el meritat acord plenari d’aprovació inicial de la modificació puntual 

de les Normes Subsidiàries de planejament, a tràmit d’informació pública per un 

termini d’un mes mitjançant anunci publicat en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, 

en la pàgina web de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 

número 223, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6516 i en el 

diari “la Mañana” (pàgina 8). 
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Atès que el meritat acord plenari d’aprovació inicial de la modificació puntual de les 

Normes Subsidiàries de planejament es va sotmetre a tràmit d’audiència dels 

Ajuntaments limítrofes i a tràmit d’informe dels organismes afectats per raó de llurs 

competències sectorials. 

 

Atès que en data 2 de gener de 2014, amb números 3, 5, 7 i 8, van tenir entrada 

en el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, quatre escrits 

d’al·legacions presentades pel Sr. Joan Antoni Solans Burgués, la Sra. Montserrat 

Ariza Pujol, la Sra. Bèlia Solans Burgués, el Sr. Antoni Soliva Gili, el Sr. Joan Solans 

Lesan, la Sra. Mª Bèlia Burgués Canela, la Sra. Carme Burgués Canela i el Sr. 

Francisco Torrelles Pla, del tenor literal següent en la seva part dispositiva: 

 
«[…] Que tingui en compte l’escrit presentat, es digni a admetre’l en els seus continguts i 
tingui per formulades les al·legacions esmentades, estimant les mateixes, i deixar sense 
modificar el contingut de l’article 128 de les vigents NNSS de Benavent de Segrià, en 
aquella part que fa referència a les activitats ramaderes situades dintre del casc urbà o 
apte per urbanitzar de l’apartat g de les mateixes i concretament en aquella que ha estat 
àmpliament referenciada» (sic). 

 

Atès que consten en l’expedient els informes favorables del Servei Regional a 

Lleida, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya 

(amb consideracions); de la Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament 

de Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya; dels 

Serveis Tècnics de Vies i Obres, de la Diputació de Lleida; dels Serveis Territorials a 

Lleida, del Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya; de la 

Subdirecció General de Ports i Aeroports, de la Direcció General de Transport i 

Mobilitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de 

Catalunya; dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, de la Generalitat de Catalunya (amb 

condicions); del Negociat de Contractació i Patrimoni, de la Secció d’Obres i 

Manteniment, dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament d’Ensenyament, de 

la Generalitat de Catalunya; i dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament 

d’Interior, de la Generalitat de Catalunya. 

 

Atès que consta en l’expedient l’informe desfavorable de l’Oficina Territorial d’Acció 

i Avaluació Ambiental de Lleida, dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament 

de Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, de data 7 de març de 

2014 (entrada 549, de data 24 de març de 2014, en el Registre General de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià), del tenor literal següent en la seva part 

dispositiva: 

 
«[…] Conclusions 
1 Emetre informe desfavorable sobre la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament de Benavent de Segrià en relació amb la regulació de les activitats 
ramaderes, per tal que es replantegi la proposta en el sentit següent: / a. Les 
instal·lacions porcines hauran de mantenir-se a una distància mínima de 1.000 metres 
respecte tot el sòl classificat com a urbà pel planejament vigent. / b. Cal evitar l’ampliació 
i el canvi d’orientació de les activitats ramaderes legalment emplaçades però que no 
compleixin amb les distàncies a sòl urbà establertes per a les noves construccions» (sic). 
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Considerant les al·legacions presentades pels interessats supra esmentats i 

considerant que l’informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 

Lleida, dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, és singularment decisiu per raó de la 

competència sectorial d’aquest organisme, per la qual cosa procedeix replantejar la 

proposta de modificació puntual. 

 

De conformitat amb els articles 85.1, 96 i 97 del Decret legislatiu català 1/2010, de 

3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme; l’article 117 del 

Decret català 305/2006, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

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

de les bases del règim local; 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; i els articles 42, 58 a 60, 87, 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de 

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

administratiu comú; 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.- Estimar, en els termes que es detallen infra, les al·legacions presentades 

pel Sr. Joan Antoni Solans Burgués, la Sra. Montserrat Ariza Pujol, la Sra. Bèlia 

Solans Burgués, el Sr. Antoni Soliva Gili, el Sr. Joan Solans Lesan, la Sra. Mª Bèlia 

Burgués Canela, la Sra. Carme Burgués Canela i el Sr. Francisco Torrelles Pla; 

assumir l’informe desfavorable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 

de Lleida, dels Serveis Territorials a Lleida, del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya, de data 7 de març de 2014; i, en 

conseqüència, desistir de la modificació puntual de l’article 128 (Construccions 

ramaderes) del text refós de la revisió de les Normes Subsidiàries de planejament, 

de Benavent de Segrià, aprovades definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Lleida en data 30 d’octubre de 2002, deixant sense efecte 

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

del present procediment. 

 

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

notifiqui aquest acord als interessats que han comparegut en el procediment. 

 

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida per a 

general coneixement. 

 

 

2. Expedient 8/2014.- Aprovació, si s’escau, de la separació de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià del Consorci Localret 

 

Atès que l’Ajuntament de Benavent de Segrià és membre del Consorci Localret. 
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Atès que el Consorci Localret és una entitat pública de caràcter associatiu, 

voluntària, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l’acompliment 

dels seus fins, constituïda per temps indefinit, a fi i efecte d’impulsar la implantació 

de xarxes de telecomunicacions i el foment de la societat de la informació. 

 

Atès que l’Ajuntament de Benavent de Segrià ha reconegut i pagat les següents 

aportacions econòmiques a aquest Consorci Localret: 2007, 138,74 euros; 2008, 

146,13 euros; 2009, 159,71 euros; 2010, 169,07 euros; 2011, 174,21 euros; 

2012, 174,21 euros; i 2013, 174,21 euros. 

 

Atès que l’Ajuntament de Benavent de Segrià reconeixerà i pagarà l’aportació 

econòmica de l’exercici 2014, per import de 174,21 euros. 

 

Atès que l’Ajuntament de Benavent de Segrià no fa ús del catàleg de serveis que 

ofereix el Consorci Localret. 

 

De conformitat amb els articles 22.2.b), 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; article 52.2.b) 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 323 del Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; i l’article 32 del 

text refós dels Estatuts del Consorci Localret; l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest 

aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals del PPC i de PM, i 4 vots en 

contra del grup polític municipal de CiU, el següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Acordar la separació de l’Ajuntament de Benavent de Segrià del Consorci 

Localret. 

 

Segon.- Requerir, per l’eficàcia d’aquesta separació, a l’Assemblea General del 

Consorci Localret perquè aprovi la retirada d’aquest Ajuntament de Benavent de 

Segrià amb efectes de 31 de desembre de 2014. 

 

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

notifiqui aquest acord al Consorci Localret. 

 

 

3. Expedient 23/2014.- Celebració, si s’escau, del sorteig públic per 

designar els membres de la mesa electoral corresponent a les eleccions de 

diputats al Parlament europeu a celebrar el diumenge 25 de maig de 2014 

 

Atès el Reial decret 213/2014, de 31 de març, pel qual es convoquen eleccions de 

diputats al Parlament europeu (BOE número 79, de data 1 d’abril de 2014). 

 

Atès els articles 26 i 80 a 94 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 

electoral general, que regulen la competència dels Ajuntaments per la formació de 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

les meses electorals, mitjançant sorteig públic, de entre les persones censades 

menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure, essent preceptiu que el 

President tingui el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o, 

subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent. 

 

Atès l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 67, de 7 

d’abril de 2014, mitjançant el qual correspon al municipi de Benavent de Segrià 

l’existència d’una mesa electoral (Districte 01, Secció 001, Mesa Única –de la lletra 

A a la Z–). 

 

Atès la utilització del programa CONOCE (versió 3.2.3) facilitat per l’Oficina del 

Cens Electoral. 

 

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de Segrià 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.- Procedir a realitzar el sorteig públic, per mitjà del programa CONOCE 

(versió 3.2.3), amb l’objecte de designar al President i Vocals de la Mesa Electoral 

(Única), així com a dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa, 

corresponents a les eleccions de diputats al Parlament europeu a celebrar el 

diumenge 25 de maig de 2014, prèvia determinació de les persones que poden 

concórrer al sorteig públic, de conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 

 

Segon.- De conformitat amb els resultats del sorteig, designar els membres de la 

Mesa Electoral següents: 
 

Titulars Mesa U, Secció 001, Districte 01: 

- President: D. Jorge Juan Lloveras Lopez, DNI 43734477T, Elector U0538. 

- Vocal 1r: D. Jesus Giro Bosch, DNI 43743548D, Elector U0426. 

- Vocal 2n: D. Javier Cascon Esteve, DNI 40863562Z, Elector U0181. 

 

Suplents Mesa U, Secció 001, Districte 01: 

- 1r de President: D. Maria Isabel Merce Gordo, DNI 40878101V, Elector U0627. 

- 2n de President: D. Sonia Gene Camats, DNI 47901723Z, Elector U0410. 

- 1r de Vocal 1r: D. Antonio Miguel Cordon Hernandez, DNI 77265564P, Elector 

U0216. 

- 2n de Vocal 1r: D. Marina Jove Gomez, DNI 47698746N, Elector U0507. 

- 1r de Vocal 2n: D. Josefa Palau Llovera, DNI 40836199K, Elector U0705. 

- 2n de Vocal 2n: D. Pedro Garcia Agudo, DNI 43495864N, Elector U0363. 
 

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

notifiqui la referida designació com a President i Vocals de la Mesa Electoral, i als 

seus suplents, als interessats, en el termini de tres dies. 
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Quart.- Ordenar a la Secretaria de l’Ajuntament de Benavent de Segrià que 

notifiqui el present acord a la Junta Electoral de Zona de Lleida, adjuntant la 

documentació legalment exigida. 

 

 

4. Expedient 24/2014.- Aprovació, si s’escau, del projecte de Convenio 

suscrito entre Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Mancomunitat 

intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana, para la financiación, 

ejecución y explotación de las obras del “proyecto de construcción del 

abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del 

canal de Pinyana, 3ª fase” 

 

En data 11 d’abril de 2014, amb número 689, va tenir entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià escrit presentat per la 

Vicepresidència primera de la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament d’aigua 

de Pinyana, mitjançant el qual s’adjunta el projecte de Convenio suscrito entre 

Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Mancomunitat intermunicipal de 

l’abastament d’aigua de Pinyana, para la financiación, ejecución y explotación de 

las obras del “proyecto de construcción del abastecimiento de agua a Lleida y 

núcleos urbanos de la zona regable del canal de Pinyana, 3ª fase”, en la seva 

darrera versió. 

 

Atès els antecedents existents de convenis signats entre la Mancomunitat 

intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana i la societat estatal Aguas de las 

Cuencas de España, S.A. com són el conveni d’explotació de les obres de 1a fase de 

data 20 de juliol de 2005, i el de les obres de 2a fase de data 22 de desembre de 

2011. 

 

Atès que la 1a i la 2a fase estan en funcionament essent gestionades per la 

Mancomunitat des de la signatura dels respectius convenis. 

 

Atès que en data 2 de febrer de 2014 mitjançant la resolució de la Dirección 

General del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del 

Gobierno de España, s’aprova el projecte de construcció de l’abastament d’aigua a 

Lleida i nuclis urbans de la zona regable del canal de Pinyana, 3a fase. 

 

Atès que el municipi de Benavent de Segrià té especial interès en que es pugui dur 

a terme aquest projecte de la 3a fase per tal de completar l’abastament d’aigua en 

alta a la zona d’influència, que es va iniciar amb les dues fases anteriors, ja que la 

clàusula I.a) del meritat projecte de conveni preveu com a principal actuació, entre 

altres, la següent: Construcción del nuevo Ramal de Benavent de Segrià mediante 

sustitución de la antigua tubería de PVC, de 140 mm de diámetro y longitud de 

unos 2,5 km, por otra nueva de aproximadamente igual longitud, en fundición 

dúctil y de diámetro 200 mm. 

 

De conformitat amb els articles 22.2.b), 25.2.c), 26.1.a), 26.2, 44 i 47.2.h) de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 21, 
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52.2.b), 66.3.l), 67.a) i 115 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 I del títol VI de la 

Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de 

pressupostos; 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; i els Estatuts 

de la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana; l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 5 vots a favor dels grups polítics municipals del 

PPC i de PM, i 4 abstencions substancials del grup polític municipal de CiU, el 

següent: 

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar i donar conformitat al projecte de Convenio suscrito entre Aguas 

de las Cuencas de España, S.A. y la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament 

d’aigua de Pinyana, para la financiación, ejecución y explotación de las obras del 

“proyecto de construcción del abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de 

la zona regable del canal de Pinyana, 3ª fase”, en la seva darrera versió entrada en 

el Registre General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià en data 11 d’abril de 

2014 (registre 689). 

 

Segon.- Assumir com a municipi membre de la Mancomunitat intermunicipal de 

l’abastament d’aigua de Pinyana, la responsabilitat solidària i del pagament 

plurianual de les aportacions i tarifes en funció dels percentatges de participació 

que es detallen a l’annex III del citat conveni, en el cas que la Mancomunitat 

incompleixi les seves obligacions plurianuals assumides respecte a aportacions i 

tarifes. 

 

Tercer.- Autoritzar excepcionalment degut a la singularitat de la inversió 

projectada ex article 174.5 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, la despesa 

plurianual, pels exercicis 2015 a 2055, derivada de les obligacions econòmiques 

que l’Ajuntament de Benavent de Segrià assumeix amb l’aprovació del meritat 

Convenio suscrito entre Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Mancomunitat 

intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana, para la financiación, ejecución y 

explotación de las obras del “proyecto de construcción del abastecimiento de agua 

a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del canal de Pinyana, 3ª fase”. 

 

L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 

2015 a 2055 resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

Quart.- Aprovar, amb la condició que es concreta infra, la incorporació de la 

següent disposició al text del projecte de Convenio suscrito entre Aguas de las 

Cuencas de España, S.A. y la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament d’aigua 
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de Pinyana, para la financiación, ejecución y explotación de las obras del “proyecto 

de construcción del abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona 

regable del canal de Pinyana, 3ª fase”: 

 
«DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA 

A los efectos de concretar definitivamente el esquema de financiación de la obra, en lo que se refiere a la 

componente de recuperación de la inversión incluida en la cláusula VI, apartado a), punto 1.1, las partes 

convienen que no se iniciará la licitación hasta el momento en que quede acreditado el instrumento de 

financiación, ya sea operación de crédito por parte de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de 

España, S.A. o por aportación directa por parte de la Mancomunitat intermunicipal de l’abastament 

d’aigua de Pinyana. 

Únicamente en el caso de que la financiación deba efectuarse directamente por la Mancomunitat 

intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana, se requerirá un acuerdo expreso de ésta 

confirmando dicho compromiso» (sic). 

Condició suspensiva de l’aprovació de la Disposición transitoria única: la 

incorporació d’aquesta disposició al text del conveni queda condicionada a la seva 

aprovació per totes les parts implicades, de manera que en cas que no s’aprovi per 

aquestes, aquesta disposició restarà sense efectes, sense que això afecti a 

l’aprovació del conveni en els termes meritats en l’apartat primer d’aquest acte. 

 

Cinquè.- Facultar en tot allò que legalment sigui necessari a la Presidència de la 

Mancomunitat intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana per la signatura 

del conveni i, si s’escau, per la incorporació de modificacions sobre el text aprovat, 

sempre i quan no afectin als elements substancials del conveni, donant compte a 

aquest Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

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

el text del conveni aprovat i notifiqui aquest acord a la Mancomunitat intermunicipal 

de l’abastament d’aigua de Pinyana, adjuntant certificat del mateix. 

 

 

 

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

aquesta sessió, a les 20:45 hores del dia 28 d’abril 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 49/2013.- Aprovació, si s’escau, del desistiment de la 

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

refós de la revisió de les Normes Subsidiàries de planejament, de Benavent 

de Segrià 

 

1.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Si fem una mica d’història 

de com ha anat aquest expedient podem dir que el que comença malament acaba 

pitjor. Des de l’Alcaldia, ja fa uns mesos, se m’informa de la problemàtica que 

sorgeix arrel de la conversió de la zona dels xalets del Remato en zona urbana, 

cosa que afecta de manera molt important a les distàncies entre granges. A partir 

d’aquest punt, el Sr. Alcalde em comunica la intenció de realitzar una modificació 

de normes per solventar aquest problema, consistent en la disminució de les 

distàncies a 200 metres. Jo li faig constar que la idea pot ser bona pel que fa a la 

distància dels xalets del Remato però que no és el mateix les distàncies al casc urbà 

de Benavent, on hi viu la majoria de la població. Al Ple del dia 25 de novembre es 

va presentar la modificació puntual de l’article 128 de les Normes subsidiàries de 

planejament com assumpte d’urgència. El nostre grup es va abstenir tant en la 

urgència com el punt a modificar perquè no ho veiem clar; vèiem que es 

modificaven més punts que podien afectar la bona convivència entre la gent que 

viuen al poble i les granges. També, al mateix Ple, es va afegir una esmena 

d’Alcaldia al punt presentat per l’equip de govern, cosa que posa de manifest la 

poca preparació d’aquesta modificació i les presses per tirar-la endavant. Sense 

anar més lluny, al passat Ple del dia 24 de març, uns veïns afectats van demanar 

informació de l’expedient i vostès no van informar que aquell mateix dilluns dia 24 

havia entrat al Registre de l’Ajuntament l’informe desfavorable del Departament de 

Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat. Ja ho sabien però no van dir res. Ara, un 

mes després, ens presenten l’acord per donar per finalitzat l’expedient de 

modificació i en primer lloc, ho fan estimant les al·legacions presentades pels veïns 

i després assumint l’informe desfavorable de la Generalitat. El que havia dit al 

començament, no acaba bé el que no comença bé i demanem que siguin més 

curosos a l’hora de modificar normativa i s’informin abans de tramitar els 

expedients per saber si hi ha possibilitats reals per poder-ho fer, perquè la 

modificació contradeia la normativa estatal. Per cert, suposo que ara vostès ja 

saben el perquè de les distàncies que consten a les nostres normes. Ja llavors calia 

respectar unes normatives superiors. Evidentment, votarem a favor. 

 

1.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Si mirem les normes 

que van aprovar és per apretar i córrer. Les persones que viuen en aquest poble de 

les granges, fer-vos-ho mirar. La intenció d’aquest modificació crec que era molt 

bona. Hi ha hagut un petit problema, es solventa i es torna a replantejar. Si això és 

el que no sabem, tu mateix ho has dit. Però penso que les persones que van fer el 

planejament al 2002 es preocupaven per Benavent, perquè plantejar un terme amb 

una zona, al de la Clamor, a on et modifica tot el que és el terme de Benavent, 

perquè de granja no es pot fer cap amb allò d’allà baix. I la intenció aquesta de 
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modificar a 200 metres. La majoria d’informes són favorables. Hi ha un, que és 

l’important, que és desfavorable, amb matisos perquè et diu a la norma general de 

1.000 metres però no et parla dels terrenys urbans. Ho tornarem a plantejar. 

Possiblement s’estimin les al·legacions que van presentar uns veïns d’aquí del 

poble, perquè no hi ha cap problema. Si amb el plantejament que es fa en el seu 

moment es deixa o s’equivoca es torna a replantejar. Jo no tinc cap problema per 

això. Però el fet és puntual. Les normes subsidiàries intentarem modificar-les a 

favor dels ramaders que no perjudiquin al poble. Voler donar com a bo el 

planejament que es va fer al 2002, que sapiguem que s’han modificat moltes coses 

que jo crec que no estaven bé. I aquest jo crec que és un d’ells perquè un poble 

que estava pensat en el tocho, i ara el tocho s’ha acabat. Mirem que pugui tothom 

viure. Hi ha empreses que tota la vida han viscut de la ramaderia, que puguin 

continuar tirant i subsistint amb les normes que dius tu, les generals, que són 

1.000 metres el nou, no que no puguin passar de pares a fills. Intentarem tornar-

ho a proposar molt d’acord. Hem tingut en compte les al·legacions dels veïns i 

l’OGAU. 

 

1.3. Es promou el debat entre el Sr. Català (CiU) i l’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC). 

 

1.4. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Estic segur que per part 

vostra mireu el bé per qualsevol veí del poble, creieu que algú que està en aquesta 

taula, en aquesta sala, pensa el contrari? 

 

1.5. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: No. Dic que hi ha una 

taca al poble que es va fer en el seu moment no sé perquè, que està matant el 

terme de Benavent, i que a més afecta al terme de Corbins. 

 

1.6. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Crec recordar que aquesta 

zona ja estava contemplada a les primeres normes del 93. 

 

1.7. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: No, al 2002 sí. Al 93 

no perquè eren torres. 

 

1.8. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Hi havia els mateixos que 

ara. 

 

1.9. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Potser m’he 

equivocat, però allò no ha tingut mai cap llicència, ni ha tingut res. Allò com a 

màxim és al·legal. 

 

1.10. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Una de les maneres de 

legalitzar la zona era incloure-les, crec, ja al 93. 
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2. Expedient 8/2014.- Aprovació, si s’escau, de la separació de 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià del Consorci Localret 

 

2.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Fer constar que la majoria 

de pobles del nostre voltant estan adherits a aquest consorci. Que al Ple del passat 

mes aprovàvem una modificació dels estatuts. Que la quota és de 174 euros. no 

considerem que sigui tant elevada. Formar part d’aquest consorci ofereix més 

possibilitats d’informació en l’aplicació de noves tecnologies que de vegades poden 

ser interessants. És per tot això que nosaltres no estem a favor d’aquesta proposta 

i votarem en contra. Si com sembla ser que acabarà guanyant aquesta proposta, 

també proposem que la quantitat de diners que s’estalvien es dediquin a fer 

efectiva la quota de l’Associació de Municipis per la Independència, que ho vam 

aprovar per Ple i que es va dir que no es podia pagar perquè no hi havia diners. 

 

2.2. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Quan hi hagi liquidés 

ho pagarem. Em considerat que des del Consell Comarcal es farà el mateix servei. 

Benavent no ha fet ús mai de Localret. 

 

2.3. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Ara ha canviat, però abans 

pel fet de ser Localret havia avantatges en els mòbils i aquestes coses. 

 

2.4. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Ara no. Paguem la 

misèria de 174 euros, fan moltes coses per l’àrea metropolitana però aquí a Lleida 

des del 2007 no han fet no una trista reunió. Els representants de Localret van 

venir al Consell Comarcal i van fer la presentació de tots els serveis que per l’àrea 

metropolitana estan donant. Doncs, primer s’ha de pagar aquest any i per l’any que 

ve ens donem de baixa. El Consell Comarcal ens oferirà aquests serveis. 

 

 

4. Expedient 24/2014.- Aprovació, si s’escau, del projecte de Convenio 

suscrito entre Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Mancomunitat 

intermunicipal de l’abastament d’aigua de Pinyana, para la financiación, 

ejecución y explotación de las obras del “proyecto de construcción del 

abastecimiento de agua a Lleida y núcleos urbanos de la zona regable del 

canal de Pinyana, 3ª fase” 

 

4.1. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Això és la canonada 

de Benavent que està en la tercera fase. Després diré perquè. És la canonada que 

baixa des de Vilanova fins al dipòsit nou de Benavent. Té un pressupost de 484.116 

euros. Cap al mes d’octubre es podrà adjudicar l’obra i a finals d’any o principis de 

l’any que ve es podrà portar a terme l’obra. Estem en tercera fase perquè no em 

trobat res del que es va fer per vosaltres en el seu moment, que dieu que es va fer. 

Vam tenir que començar de nou, sinó estaríem a la segona fase i ara tindríem aigua 

de la Mancomunitat a Benavent ja. 

 

4.2. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Quan es va començar a 

parlar, des de l’Ajuntament es va demanar i es va dir que es faria aquesta 
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canonada. Quan es va fer el projecte, llavors sí que hi érem nosaltres, vam 

demanar, perquè vam veure que aquesta canonada no estava inclosa, vam 

demanar que s’inclogués. Però els tècnics que feien el projecte asseguraven que la 

canonada es podia utilitzar i que aguantaria, cosa que nosaltres sempre vam dir 

que no aguantaria. Però els tècnics són els tècnics i ells estaven encaparrats que 

allò havia d’aguantar. Una cosa, com està la propietat dels terrenys del dipòsit 

(crec que hi ha un conveni on l’Ajuntament es comprometia a fer uns canvis 

urbanístics en aquella zona; si no es feia en un temps determinat, l’Ajuntament 

havia de comprar els terrenys)? 

 

4.3. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Avui tenim una reunió 

amb aquestes persones per acabar de concretar perquè no s’ha desenvolupat 

encara la zona aquella i ara en teoria ho havíem de comprar. Però s’arreglarà, es va 

fer una cessió anticipada dels terrenys per poder fer el dipòsit. Sense 

contraprestació. Hi ha hagut una sèrie de coses que han endarrerit tot això, i avui 

esperem aclariu-ho. 

 

4.4. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Ens abstenim perquè no 

sabem el sobre cost econòmic que tindrà per l’aigua. 

 

4.5. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: És una obra de 

primera necessitat. 
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