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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 1/2014 

Caràcter: ordinària 

Data: dilluns, 20 de gener de 2014 

Horari: de 20:00 hores a 20:50 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 

Sr. Antonio Ramón López Gómez, 2n Tinent d’Alcalde, PM 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, 3r Tinent d’Alcalde, PM 

Sra. Violant Trilla Martinoli, Regidora, PM 

 

Sr. Manuel Català Ros, Regidor, CiU 

Sra. Magdalena Pla Pla, Regidora, CiU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

Sr. Manuel Bernal Garcia, Regidor, CiU 

 

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

 

S’excusen d’assistir-hi: 

 

Ningú 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

següents: 
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Ordre del dia 

 

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

les actes de les sessions ordinària de 25 de novembre de 2013 (Ple 

15/2013), i extraordinària i urgent de 23 de desembre de 2013 (Ple 

16/2013). 

 

2. Expedient Ple-1/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per l’Alcaldia 

(del número 293/2013, de 19 de novembre de 2013, al número 8/2014, de 

13 de gener de 2014). 

 

3. Expedient 1/2014.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs 

d’acreditament anual per a l’exercici 2014. 

 

4. Expedient 7/2014.- Aprovació, si s’escau, provisional del padró de subjectes 

passius de la taxa per guals i reserves a la via pública de l’exercici 2014. 

 

5. Expedient 8/2014.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels 

Estatuts del Consorci local Localret. 

 

6. Expedient Ple-1/2014.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la 

convocatòria de la consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 

esdevenir un Estat independent, presentada pel grup polític municipal de 

Convergència i Unió. 

 

7. Expedient Ple-1/2014.- Informes d’Alcaldia. 

 

8. Expedient Ple-1/2014.- Assumptes d’urgència. 

 

9. Expedient Ple-1/2014.- Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

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

de les actes de les sessions ordinària de 25 de novembre de 2013 (Ple 

15/2013), i extraordinària i urgent de 23 de desembre de 2013 (Ple 

16/2013). 

 

Atès el caràcter ordinari de la sessió plenària número 1/2014, de data 20 de gener 

de 2014, i de conformitat amb l’article 91.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a 

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

 

ACORD 
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Primer.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 

2013 (Ple 15/2013). 

 

Segon.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 23 de 

desembre de 2013 (Ple 16/2013). 

 

 

2. Expedient Ple-1/2014.- Donar compte dels Decrets adoptats per 

l’Alcaldia (del número 293/2013, de 19 de novembre de 2013, al número 

8/2014, de 13 de gener de 2014). 

 

En compliment d’allò disposat a l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les entitats locals, l’Alcaldia – Presidència dóna compte de les resolucions 

adoptades que són les compreses entre els números 293/2013, de 19 de novembre 

de 2013, i 8/2014, de 13 de gener de 2014, ambdues incloses, i el Ple per 9 vots a 

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

assabentat del seu contingut. 

 

Detall dels Decrets d’Alcaldia donats compte: 

 

Núm. 

Decret 

Data Contingut 

293/2013 19/11/2013 Expedient urbanístic 87/2013 

294/2013 22/11/2013 Suplència del Secretari Interventor titular 

295/2013 25/11/2013 Expedient baixes del padró municipal d’habitants 6/2013 

296/2013 25/11/2013 Expedient 33/2013 

297/2013 27/11/2013 Expedient subvencions 17/2013 

298/2013 28/11/2013 Expedient subvencions 23/2013 

299/2013 28/11/2013 Expedient 37/2013 

300/2013 03/12/2013 Expedient 37/2013 

301/2013 05/12/2013 Expedient 29/2013 

302/2013 16/12/2013 Expedient subvencions 9/2013 

303/2013 16/12/2013 Expedient 37/2012 

304/2013 16/12/2013 Expedient urbanístic 89/2013 

305/2013 18/12/2013 Expedient subvencions 22/2013 

306/2013 23/12/2013 Expedient urbanístic 88/2013 

307/2013 24/12/2013 Expedient 29/2013 

308/2013 27/12/2013 Expedient baixes del padró municipal d’habitants 6/2013 

309/2013 27/12/2013 Expedient 37/2013 

310/2013 30/12/2013 Expedient 37/2013 

311/2013 30/12/2013 Expedient urbanístic 79/2013 

312/2013 31/12/2013 Expedient 37/2012 

313/2013 31/12/2013 Aprovació de factures 

1/2014 02/01/2014 Expedient 25/2011 

2/2014 03/01/2014 Expedient 25/2011 
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3/2014 03/01/2014 Expedient urbanístic 92/2013 

4/2014 07/01/2014 Expedient subvencions 16/2013 

5/2014 09/01/2014 Expedient urbanístic 91/2013 

6/2014 10/01/2014 Expedient urbanístic 90/2013 

7/2014 10/01/2014 Expedient 3/2014 

8/2014 13/01/2014 Expedient 39/2012 

 

 

3. Expedient 1/2014.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs 

d’acreditament anual per a l’exercici 2014. 

 

En data 8 de gener de 2014, amb número 45, va tenir entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, escrit presentat pels Serveis 

Centrals de l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals, de la 

Diputació de Lleida, relatiu a la planificació tributària per a l’exercici 2014 del 

cobrament de les taxes delegades a aquest ens instrumental. 

 

Atès que l’article 10.5 de l’Ordenança fiscal número 1 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de l’impost sobre béns immobles (BOP de Lleida número 240, 

de data 31 de desembre de 2013), determina que el període de cobrament per als 

valors – rebuts notificats col·lectivament es fixa entre el dia 1 de març i el dia 30 

d’abril, tots dos inclosos, si bé per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar 

el període de cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, 

tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anunci de 

l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 92.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, determina que la 

liquidació i recaptació es realitzarà pels ajuntaments. 

 

Atès que l’article 7.2 de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (BOP de Lleida 

número 240, de data 31 de desembre de 2013), determina que el període de 

cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 de març i 

el dia 30 d’abril, tots dos inclosos, si bé per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà 

modificar el període de cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a 

dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 5.3  de l’Ordenança fiscal número 7 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de la taxa per cementiri municipal (BOP de Lleida número 

240, de data 31 de desembre de 2013), determina que el període de cobrament de 

les quotes notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 d’octubre i el 30 de 

novembre, tots dos inclosos, si bé per acord del Ple de l’Ajuntament es podrà 

modificar el període de cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a 

dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament. 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

 

Atès que l’article 7.4 de l’Ordenança fiscal número 8 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de la taxa per recollida, transport i tractament 

d’escombraries i altres residus urbans (BOP de Lleida número 240, de data 31 de 

desembre de 2013), determina que el període de cobrament de les quotes 

notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 d’octubre i el 30 de novembre, tots 

dos inclosos, si bé acord del Ple de l’Ajuntament es podrà modificar el període de 

cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui inferior a dos mesos, tot publicant-

se en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal número 18 de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià, reguladora de la taxa per guals i reserves a la via pública (BOP de Lleida 

número 240, de data 31 de desembre de 2013), determina que el període de 

cobrament de les quotes notificades col·lectivament es fixa entre el dia 1 d’octubre i 

el 30 de novembre, tots dos inclosos, si bé per acord del Ple de l’Ajuntament es 

podrà modificar el període de cobrament voluntari, sense que en cap cas sigui 

inferior a dos mesos, tot publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província i en el 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

De conformitat amb aquests antecedents i fonaments jurídics, i de conformitat amb 

l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament general de recaptació, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar el calendari fiscal dels tributs d’acreditament anual per a 

l’exercici 2014, essent el seu període voluntari de pagament el següent: 

 

 

Calendari fiscal per a l’exercici 2014 (tributs delegats a l’OAGRTL i altres) 

Període voluntari de pagament 

Tribut Dies a quo 
Dies ad 
quem 

Cobrança 
ex OAGRTL 

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 20/02/2014 19/04/2014 1a cobrança 
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 20/09/2014 19/11/2014 3a cobrança 
Impost sobre béns immobles de característiques especials 02/05/2014 01/07/2014 2a cobrança 

Impost d’activitats econòmiques 20/09/2014 19/11/2014 3a cobrança 
Impost de vehicles de tracció mecànica 20/02/2014 19/04/2014 1a cobrança 
Taxa per cementiri municipal (conservació) 02/05/2014 01/07/2014 2a cobrança 

Taxa per recollida, transport i tractament d’escombraries i altres residus urbans 02/05/2014 01/07/2014 2a cobrança 
Taxa per guals i reserves a la via pública 20/09/2014 19/11/2014 ----- 

 

Els subjectes passius que tinguin domiciliada la quota per l’impost sobre béns 

immobles de naturalesa urbana i per l’impost sobre béns immobles de 

característiques especials es liquidaran, sense cap cost addicional pel contribuent, 
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en tres fraccions. Les dates aproximades de càrrec de cadascuna de les tres 

fraccions són (la data exacta serà fixada per l’OAGRTL): 

 

− 1a fracció: el 31 de maig de 2014. 

− 2a fracció: el 4 d’agost de 2014. 

− 3a fracció: el 28 d’octubre de 2014. 

 

Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el 

taulell d’anuncis de l’Ajuntament, tot advertint que cadascun dels períodes de 

cobrament anteriors, i juntament amb els edictes d’aprovació i exposició pública 

dels diferents padrons la gestió dels quals sigui competència municipal, es 

publicaran en els corresponents anuncis de cobrança ex article 24 del Reial decret 

939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació. 

 

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

notifiqui aquest acord a l’Organisme autònom de gestió i recaptació de tributs 

locals, de la Diputació de Lleida. 

 

 

4. Expedient 7/2014.- Aprovació, si s’escau, provisional del padró de 

subjectes passius de la taxa per guals i reserves a la via pública de 

l’exercici 2014. 

 

Atès la confecció per part dels serveis administratius de l’Ajuntament de Benavent 

de Segrià del padró provisional per contribuent de la taxa per guals i reserves a la 

via pública per a l’exercici 2014, que resta a l’expedient datat en data 13 de gener 

de 2014. 

 

De conformitat amb l’article 5.2 de l’Ordenança fiscal número 18 de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, reguladora de la taxa per guals i reserves a la via pública, 

publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 240, de data 31 de 

desembre de 2013, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar provisionalment el padró de subjectes passius de la taxa per 

guals i reserves a la via pública de l’exercici 2014, en els termes que consten a 

l’expedient, per un import total de 447,12 euros. 

 

Segon.- Sotmetre aquesta aprovació provisional a un tràmit d’informació pública, 

per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província de Lleida i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, perquè qualsevol 

interessat pugui presentar les al·legacions i reclamacions que consideri adients. 

 

Tercer.- Aquest acord es considerarà aprovat definitivament, sense necessitat 

d’ulterior acord del Ple, mitjançant la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial 



 

                     

 

 

  

 

     

 

 

 

 

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 

 

de la Província de Lleida i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en cas que no es 

presenti cap al·legació o reclamació durant el termini d’informació pública. En cas 

que els interessats presentin al·legacions, aquestes hauran d’ésser resoltes 

expressament pel Ple abans de l’aprovació definitiva del padró fiscal. 

 

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

diligenciï el padró fiscal aprovat provisionalment mitjançant el present acord. 

 

 

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

dels Estatuts del Consorci local Localret. 

 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 

l’Ajuntament de Benavent de Segrià en forma part com a ens consorciat. 

 

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 

de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament 
la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada en el text refós que 
s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un 
termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les 
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat 
definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en 
relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 
corresponents”. 

 

Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 

 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de 

caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

 

 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 

Consorci. 

 Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 

voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part 

del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 

segons el règim actual. 

 

2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 

àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 

comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
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s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que 

s’estan desenvolupant.  

 

3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 

territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la 

composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que 

el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 

 

4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 

algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 

normatives. 

 

Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 

s’ajusten al que disposa el Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei catalana 26/2010, 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 

disposicions legals aplicables als consorcis. 

 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que la modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu 

òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 

mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del consorci s’han 

d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

 

Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts 

proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 

mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, l’Alcaldia 

proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups 

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

 

ACORD 

 

Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local 

Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de 

novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 

 

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

notifiqui aquest acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i efectes 

escaients. 
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6. Expedient Ple-1/2014.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la 

convocatòria de la consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 

esdevenir un Estat independent, presentada pel grup polític municipal de 

Convergència i Unió. 

 

Atès que les forces polítiques del Parlament de Catalunya que donem suport a la 

celebració de la consulta encapçalades pel President Artur Mas hem arribat a un 

acord històric en el que s’ha fixat la data i la pregunta de la consulta per al dia 9 de 

novembre de 2014, complint així amb el compromís que va adquirir el President de 

celebrar la consulta l’any 2014. 

 

Atès que aquest acord compta amb una majoria molt àmplia del Parlament de 

Catalunya, 87 dels 135 diputats, i que exemplifica la gran majoria de la societat 

catalana a favor del Dret a Decidir i de la convocatòria de la consulta. 

 

Atès que la importància d’aquest acord recau en que malgrat tenir ideologies en 

alguns casos molt diferents, els partits signants hem estat capaços de posar-nos 

d’acord en tot allò que fa referència al Dret a Decidir i a la celebració de la consulta. 

 

Per tot l’exposat més amunt, el grup polític municipal de Convergència i Unió 

proposa al Ple de la Corporació, i aquest aprova per 7 vots a favor dels grups 

polítics municipals de PM i de CiU, i 2 vots en contra del grup polític municipal del 

PPC i del Sr. López (PM), els següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- L’Ajuntament de Benavent manifesta la seva satisfacció per l’acord entre 

la majoria de les forces polítiques al Parlament que farà possible la celebració d’una 

consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica el seu 

futur col·lectiu. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Benavent insta al Govern espanyol a escoltar el clam 

pacífic i democràtic del poble de Catalunya i faciliti que pugui expressar-se 

lliurement a les urnes com passarà en altres països de la Unió Europea. 

 

Tercer.- L’Ajuntament de Benavent manifesta el seu compromís amb la Generalitat 

i amb el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal 

que aquesta consulta esdevingui una realitat. 

 

Quart.- L’Ajuntament de Benavent manifesta la seva crida a la ciutadania del poble 

a que participin de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, 

decidint el seu destí. 

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Benavent donarà compte d’aquests acords als veïns de 

Benavent, al Govern de la Generalitat, i als grups polítics amb representació 

parlamentària al Parlament de Catalunya. 
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7. Expedient Ple-1/2014.- Informes d’Alcaldia. 

 

7.1. La Sra. Trilla (PM) informa sobre els següents aspectes: 

 

− Comunicar que el 21 de febrer està programada la jornada tècnica de 

fructicultura. 

 

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

 

− Amortització en data 31 de desembre de 2013 de 283.000 euros del crèdit 

de l’ICO. 

 

− Cobrament en data 31 de desembre de 2013 de 99.000 euros de la 

subvenció del consultori de la Diputació de Lleida. 

 

− Informar sobre un cas de tuberculosis a la llar d’infants. La metgessa ha 

informat que no hi ha cap risc de contagi per part de l’infant afectat. Un cop 

la metgessa hagi realitzat el seu informe definitiu (demà el trindrem), es 

considerarà fer una reunió amb els pares, conjuntament amb la metgessa, 

per informar-los. 

 

 

8. Expedient Ple-1/2014.- Assumptes d’urgència. 

 

8.Único.- Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por un 

concejal. 

 

Considerando que en fecha 20 de enero de 2014, con número 130, tuvo entrada en 

el Registro General del Ayuntamiento de Benavent de Segrià escrito presentado por 

el concejal D. Antonio Ramón López Gómez, que reza como sigue: 

 
«[…] EXPONE / Que mediante el presente escrito comunica al Ayuntamiento de Benavent 
de Segrià su RENUNCIA, por motivos personales, al cargo de concejal del Ayuntamiento de 

Benavent de Segrià y, en consecuencia, a todos los cargos que detenta, así como a los 
derechos y obligaciones derivadas de la mencionada condición de concejal. 
 
SOLICITA / La puesta en conocimiento del Pleno del Ayuntamiento de Benavent de Segrià 
de esta renuncia y, con posterioridad, el cumplimiento de los trámites que sean necesarios 
ante la Junta Electoral Central» (sic). 

 

Considerando la Sentencia del Tribunal Constitucional número 214/1998, de 11 de 

noviembre de 1998, según la cual en su fundamento jurídico 2: «[…] el ámbito 

material de este derecho fundamental no se circunscribe al momento inicial del 

acceso a los cargos públicos, sino que se proyecta durante todo el mandato: el art. 

23.2 C.E. garantiza “que los que hayan accedido a los mismos se mantengan en 

ellos sin perturbaciones ilegítimas” (SSTC 161/1988, fundamento jurídico 6º y 

287/1994, fundamento jurídico 3º); en su vertiente negativa, ello implica que la 
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renuncia de los cargos públicos forma parte del conjunto de facultades integradas 

en el art. 23.2 C.E., aunque, naturalmente, sea susceptible de limitación por la 

legislación correspondiente (SSTC 60/1982, fundamento jurídico 3º y 81/1994, 

fundamento jurídico 2º; asimismo ATC 7/1984) […]» (sic). Así, también el 

fundamento jurídico 4 de la mentada sentencia constitucional: «[…] la renuncia es, 

por así decir, automática, pero sólo cuando se presenta ante el Pleno y deviene, 

con esa presentación, “efectiva” […]» (sic). En la misma línea, la reciente Sentencia 

del Tribunal Constitucional número 147/2013, de 6 de agosto de 2013 (FJ 3). 

 

Por mor del artículo 182 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen 

electoral general; el artículo 106.2 del Decreto legislativo catalán 2/2003, de 28 de 

abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen 

local de Catalunya; los artículos 9.4 i 91.4 del Real decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las entidades locales; y la Instrucción de 19 de julio de 1991, 

de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales 

(BOE número 181, de 30 de julio de 1991); la Alcaldía propone al Pleno, y éste 

aprueba por 9 votos a favor de los grupos políticos municipales del PPC, de PM y de 

CiU, el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Apreciar la urgencia de la presente propuesta de Alcaldía, motivándose 

la misma en los siguientes hechos: el escrito que incoa el procedimiento se ha 

presentado el 20 de enero de 2014, una vez convocada la presente sesión plenaria, 

de manera que resulta ineficaz demorar su conocimiento por el Pleno a una futura 

sesión. 

 

Segundo.- Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por 

D. Antonio Ramón López Gómez a su condición de concejal del Ayuntamiento de 

Benavent de Segrià y a todos los demás cargos que ejerce, derivados de esta 

condición. 

 

Tercero.- Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que expida la 

credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato siguiente, que 

según los datos que obran en este Ayuntamiento es D. Josep Ramon Carulla Seró, 

que ocupa el puesto número 7 en la lista electoral del partido Progrés Municipal en 

las elecciones locales del año 2011, o el siguiente electo en caso de renuncia 

anticipada de éste, y así sucesivamente. 

 

Cuarto.- Ordenar a la Secretaría del Ayuntamiento de Benavent de Segrià que 

notifique este acuerdo a la Junta Electoral Central, a D. Antonio Ramón López 

Gómez y a D. Josep Ramon Carulla Seró, adjuntando certificado del mismo. 
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Finalitzat el debat i votació de l’assumpte anterior, el Sr. Antonio Ramón López 

Gómez abandona el seu lloc de regidor, passant a ocupar un lloc entre el públic 

assistent. 

 

 

9. Expedient Ple-1/2014.- Precs i preguntes. 

 

9.1. El Sr. Català (CiU) pregunta sobre el contingut de l’assentament 1582, amb 

descripció “Dinar festa major estiu” i import 1.781,20 euros, i de l’assentament 

1595, amb descripció “Espectacle llar infants 30/08/2011” i import 1.805,40 euros, 

que consten a l’assumpte segon de l’ordre del dia de la sessió plenària de 23 de 

desembre de 2013. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) i la Sra. Bosch (PM), de memòria, informen que el primer 

assentament fa referència a l’assador argentino i el segon, a un espectacle dins de 

la festa major. No obstant, i al parlar de memòria atès que no es disposen en l’acte 

d’aquestes factures, l’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) posa a disposició del grup polític de 

CiU les factures relatives a aquestes despeses. 

 

 

9.2. El Sr. Català (CiU) prega que a les actes de les sessions plenàries es faci més 

referència i major detall a les intervencions dels regidors. 

 

 

9.3. El Sr. Català (CiU) prega que es faci efectiu el pagament de les quotes de 

l’Associació de Municipis per a la Independència. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: L’acord del Ple es 

respectarà. Quan considerem que tinguem liquidesa per poder fer el pagament, el 

farem. 

 

 

9.4. El Sr. Català (CiU) prega que, en relació amb la Marató de TV3: 1) els actes 

que es facin al poble en relació amb la Marató de TV3 es programin el mateix dia de 

la Marató, per tal de que la gent participi més; i 2) que la informació dels actes que 

es facin a nivell de poble s’intenti publicitar amb suficient antelació i no es facin la 

vigília. 

 

 

9.5. El Sr. Català (CiU) pregunta sobre l’estat de tramitació de l’expedient de 

modificació de l’article 128 de les Normes subsidiàries de planejament de Benavent 

de Segrià. 

 

Per ordre d’Alcaldia, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent 

intervenció: L’aprovació inicial està sotmesa a tràmit d’informació pública 

mitjançant anunci publicat en el DOGC, en el BOP, en el diari la Mañana i en el 

taulell d’edictes de l’Ajuntament. I està sotmesa a tràmit d’informe de tots els 
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organismes de la Generalitat i de l’Estat perquè evacuïn els informes oportuns. 

S’han presentat al·legacions. Quan finalitzi el tràmit d’informació pública i informes, 

es farà el certificat de les presentades, i es sotmetrà a aprovació provisional. 

 

El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Hi ha modificacions respecte al 

casc urbà? 

 

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

normes actuals preveuen que les granges que estan en casc urbà i a una certa 

distància han de tancar progressivament, i la data final és la de 31/12/2012. Ara 

s’estableix que poden funcionar fins a una única transmissió de pares a fills. Es 

redueix la distància de 500 a 200 metres pel que fa a la Clamor. Les que estan a 

menys de 500 metres poden fer actuacions de conservació. I les que estan a més 

de 500 metres del casc urbà poden fer la seva activitat ordinària. 

 

El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Hi ha alguna que tindria que 

haver tancat? Ara por estar oberta mentre tant? 

 

La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: No he 

format el meu judici sobre aquesta pregunta. Hi ha suspensió de llicències i 

tramitacions urbanístiques. Sí que és cert que si les Normes diuen que a 

31/12/2012 tindria que estar tancada, la persona interessada tindria que haver 

tancat, i l’Ajuntament fer complir aquesta norma. No sé si hi ha alguna. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Dos, hi hauria. 

 

La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: Doncs a 

31/12/2012 tindrien que haver tancat l’activitat. 

 

L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Les al·legacions es tindran 

en compte. Aquestes estan dins del casc urbà perjudicant el veïnatge, per tant, 

s’haurien de tenir molt en compte aquestes al·legacions. Segurament es modificarà 

aquesta circumstància d’aquests dos casos molt concrets. De moment estan 

funcionant. 

 

La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament realitza la següent intervenció: Hi ha una 

sol·licitud de que es tanqui una granja, entrada a principis de gener. No s’ha 

realitzat la tramitació d’aquesta sol·licitud i no he format el meu judici encara. 
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No existint altres assumptes a tractar, l’Il·lm. Sr. Alcalde dóna per finalitzada 

aquesta sessió, a les 20:50 hores del dia 20 de gener 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-1/2014.- Lectura i aprovació, si s’escau, dels esborranys 

de les actes de les sessions ordinària de 25 de novembre de 2013 (Ple 

15/2013), i extraordinària i urgent de 23 de desembre de 2013 (Ple 

16/2013). 

 

1.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: A l’acta 16/2013, al primer 

acord del punt dos, hi ha un assentament, el 1582, que fa referència a un dinar de 

festa major d’estiu, hi ha un import de 1.781 euros, era preguntar a que es 

corresponia. 

 

1.2. La Secretaria Intervenció de l’Ajuntament informa que aquest assumpte de 

l’ordre del dia només fa referència a l’aprovació, o no, de les actes, de manera que 

la qüestió interrogada pel regidor és pròpia del torn de precs i preguntes. El regidor 

interpel·lant ho accepta. 

 

 

3. Expedient 1/2014.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal dels tributs 

d’acreditament anual per a l’exercici 2014. 

 

3.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Al ser la taxa de recollida 

d’escombraries un pagament important i, a més, obligatori per a totes les famílies, 

demanaríem també que el seu pagament, i més ara que ja comença a haver-hi 

impostos que es poden pagar a terminis, que també es pogués fer en dos vegades, 

com es fa amb altres pagaments. 

 

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

és una esmena? 

 

3.3. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Una petició. 

 

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

l’ordenança fiscal no diu res de pagament fraccionat i si s’aplica un pagament 

fraccionat a sol·licitud de l’interessat devengaria interessos. L’ordenança fiscal 

estableix que la taxa s’aprovarà amb un padró fiscal que es pagarà en un termini, 

crec recordar d’octubre a novembre, no obstant per acord del Ple es podrà 

modificar la data, per això aquest acord, però no preveu que es pugui fer en dos 

vegades. El fraccionament és possible però sempre ha sol·licitud de l’interessat i en 

aquest supòsit s’aplicaria l’interès legal del diner. 

 

3.5. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: La proposta nostra es fer-ho 

en dos vegades. 

 

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

una proposta contra ordenança fiscal. 
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3.7. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Per què? 

 

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

Perquè no està previst a l’ordenança fiscal. 

 

3.9. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Però estem a temps de 

canviar-ho? 

 

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

L’ordenança fiscal va entrar en vigor l’1 de gener. S’hauria de fer una modificació 

de l’ordenança fiscal i no del calendari fiscal. Ara s’està proposant una cosa que no 

està prevista a l’ordenança fiscal. Per tant, no sé ben bé quina és la naturalesa 

jurídica [de la proposta de CiU], si és una esmena en veu, la qual passem a votar, o 

si és un prec. 

 

3.11. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Era tenir-ho en compte. Si 

no es pot fer ara doncs ja mirarem de fer-ho quan es tornin a aprovar ordenances. 

 

3.12. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) crida a votació. La Secretaria Intervenció de 

l’Ajuntament pregunta si la votació es fa sobre la proposta original. El portaveu del 

grup polític municipal de CiU respon que sí. 

 

 

4. Expedient 7/2014.- Aprovació, si s’escau, provisional del padró de 

subjectes passius de la taxa per guals i reserves a la via pública de 

l’exercici 2014. 

 

4.1. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Em vist que hi ha quatre 

guals demanats, tres i la zona de càrrega i descàrrega, i s’ha passat ara un paperet 

publicitant l’assumpte dels guals. Vist el paper, crec que seria bo que aquestes 

informacions estiguessin una mica en forma, amb l’anagrama de l’Ajuntament, i 

sobretot el que sí em trobat a faltar, de cara a que la gent en demani, potser, és 

que s’expliqués quins són els avantatges de demanar un gual i, sobretot, què cal 

fer si s’aparca un vehicle, si vindrà la grua, si el trauran de seguit, això queda una 

mica enlaire. Seria bo que la gent sabés el compromís. 

 

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

s’ha de donar el màxim possible, aquest paper només era explicar la taxa que s’ha 

abaixat. 

 

4.3. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: El fet d’un paperet que arribi 

amb més informació ajudarà a que hi hagi més guals i que la gent sàpiga com 

funciona. 
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4.4. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: En el seu moment es 

va fer informació sobre els guals. Tota informació es bona i, com més hi ha, millor. 

Ho tornarem a explicar, tornarem a passar un paper informatiu. 

 

 

6. Expedient Ple-1/2014.- Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la 

convocatòria de la consulta per tal de decidir si la nació catalana vol 

esdevenir un Estat independent, presentada pel grup polític municipal de 

Convergència i Unió. 

 

6.Únic. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: Em presentat aquesta 

moció, al igual que ho han fet o ho estant fent aquests dies altres entitats 

municipalistes, per fer constar el nostre desig democràtic de consultar al poble de 

Catalunya quin és el futur col·lectiu que els catalans volem tal i com ha aprovat la 

majoria de representants del Parlament de Catalunya. És un petit gra de sorra que 

nosaltres volem fer constar. 

 

 

8. Expedient Ple-1/2014.- Assumptes d’urgència. 

 

8.Único.- Tomar conocimiento, para su efectividad, de la renuncia formulada por un 

concejal. 

 

8.Únic.1. A proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament de Benavent de Segrià, en 

votació separada i independent, aprova, per 9 vots a favor dels grups polítics 

municipals del PPC, de PM i de CiU, apreciar l’urgència de la present proposta, 

incorporant-se així a l’ordre del dia. 

 

8.Únic.2. El Sr. Català (CiU) realitza la següent intervenció: S’ha de respectar. 

 

8.Únic.3. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Ho trobo una mica 

dubtós. Tres regidors que marxin ho trobo una mica així, no sé si és que la gent 

fica motius personals, no sabem perquè ni ho vull saber. Però jo trobo que estant 

davant d’un consistori, d’un Ajuntament, ha de ser alguna cosa més seriosa que no 

ara marxo, ara torno. És lo que penso i és lo que he de dir. 

 

8.Únic.4. El Sr. López (PM) realitza la següent intervenció: Yo me dedico a las 

inmobiliarias. Sinceramente ahora las cosas están como están y yo no puedo dar el 

tiempo que tengo que dar para estar aquí, entonces para no estar prefiero que esté 

otro que sí dedique las horas. Solo es eso. Tengo una familia, tengo cosas que 

pagar y como están las cosas ahora tengo que hacer más cosas en mi faena y no 

las puedo perder en otro sitio. No es nada más. Si no hubiese acabado. 

 

8.Únic.5. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Tothom té els seus 

motius, i tot és respectable, sigui el que sigui. Però marxar tres persones en una 

legislatura ho trobo que us ho heu de fer mirar una mica. 
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8.Únic.6. La Sra. Bosch (PM) realitza la següent intervenció: És una decisió 

personal. 

 

8.Únic.7. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: El problema el té el teu 

grup. 

 

8.Únic.8. La Sra. Bosch (PM) realitza la següent intervenció: Jo crec que no. 

 

8.Únic.9. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: Ja ho vaig dir en el seu 

moment i al final em fareu cas, al final tindreu que tirar de la llista nostra perquè se 

us acaba. 

 

8.Únic.10. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: No crec que arribi 

el cas. Em demostrat ser més responsables i portar una gestió molt més bona que 

altres equips. 

 

8.Únic.11. El Sr. Bernal (CiU) realitza la següent intervenció: És la teva paraula. 

 

8.Únic.12. La Sra. Caselles (PM) realitza la següent intervenció: Hi ha fets 

constatats. 

 

8.Únic.13. L’Il·lm. Sr. Alcalde (PPC) realitza la següent intervenció: Entenc els seus 

motius perfectament i quan és per motius personals no li dono més tombs. 

Simplement li dono les gràcies pel temps que ha estat a l’Ajuntament, per la feina 

que ha fet, que crec que l’ha fet bé. I aquí s’acaba tot. 
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