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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 13/2015 

Caràcter: Extraordinària 

Data: dimarts, 13 d’octubre de 2015 

Horari: de 14:30 hores a 14:40 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

Assistència i quòrum 

Hi assisteixen: 

 

Il·lm. Sr. Manel Català Ros, Alcalde, CIU 

Sr. Raúl Sales Pujol, Regidor, CiU 

Sra. Maite Molina Puertolas, CIU 

Sr. Antoni Carré Cuadrat, CIU 

 

Sra. Rosa Maria Caselles Mir, TJxB-CP 

Sra. Montserrat Bosch Pascual, TJxB-CP 

 

Sr. Ferran Accensi Torres, ABEHDG-AM 

Sr. Antonio Català Solé, ABEHDG-AM 

 

Sr. Josep Mª Palau Llobera, PPC 

 

Sra. Carmina Satorra i Espinet, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià. 

 

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 
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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: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Expedient d’Hisenda 4/2015.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de 

la Corporació per a l’exercici 2014. 

2. Expedient Ple 13/2015 – Aprovació, si s’escau, de la Moció de l’Ajuntament 

de Benavent de Segrià, per sol·licitar ajuts a favor dels agricultors de Benavent 

de Segrià, per pal·liar els danys provocats per les pedregades, ventades i les 

caigudes de preus als mercats per davall  del cost de producció. 

3. Expedient Ple 13/2015 – Aprovació, si s’escau, de la Moció de suport al 

President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la 

seva imputació per l’organització del 9N.  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

1. Expedient municipal número Hisenda-4/2015.- Aprovació del Compte 

General de la Corporació per a l’exercici 2014. 

 

Antecedents 

 

Atès que, en data 8 de juliol de 2015, l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benavent de 

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

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

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 2014. 
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Atès que, en data 13 de juliol de 2015, la Secretaria Intervenció de l’Ajuntament 

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

Benavent de Segrià per a l’exercici 2014, i va evacuar el corresponent informe. 

 

Atès que, en data 5 d’agost de 2015, la Comissió Especial de Comptes de 

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

del Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a l’exercici 

2014. 

 

Atès que, en dates 31 d’agost i 4  de setembre de 2015,respectivament,   es va 

sotmetre el Compte General de l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a 

l’exercici 2014, a tràmit d’exposició pública, mitjançant anunci publicat en el 

tauler d’edictes de l’Ajuntament de Benavent de Segrià i en el Butlletí Oficial de 

la Província de Lleida número 171. 

 

Atès que, en data 5 d’octubre de 2015, la Secretaria Intervenció de 

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

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

meritat termini d’exposició pública, el dies ad quem del qual va ser el dia 3 

d’octubre de 2015, s’han presentat en el Registre General de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià les següents reclamacions, reparaments o observacions a 

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

OBSERVACIÓ» (sic). 

 

Fonaments de dret 

 

De conformitat amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 

5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres 

disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut,  l’Alcaldia 

proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor dels grups municipals de CIU, 

TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC el següent els següents 

 

ACORDS 

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

per a l’exercici 2014, el contingut del qual és el següent: 
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Compte Anual de l’Ajuntament de Benavent de Segrià amb els documents 

comptables i documentació complementària que incorpora. 

 

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

Segrià per a l’exercici 2014 degudament aprovat, al Tribunal de Cuentas i a la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

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

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

tràmits adients per rendir aquest Compte General de l’exercici 2014 al Tribunal 

de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya; i notifiqui aquest acord 

als òrgans de control extern esmentats. 

 

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

de Lleida, als efectes de publicitat i general coneixement. 

 

 

2. Expedient Ple 13/2015 – Aprovació de la Moció de l’Ajuntament de 

Benavent de Segrià, per sol·licitar ajuts a favor dels agricultors de 

Benavent de Segrià, per pal·liar els danys provocats per les pedregades, 

ventades i les caigudes de preus als mercats per davall  del cost de 

producció. 

En els últims mesos, des de principi de primavera, han tingut lloc diverses 

pedregades que han afectat greument als cultius agrícoles del Segrià i molt 

concretament al terme municipal de Benavent de Segrià. 

 

La pedregada del 13 de juny va afectar més del 50% del terme municipal amb 

afectacions segons Agroseguro entre el 30% i 85% de pèrdues sobretot amb 

fruita dolça, la pedra de dimensions considerables va ocasionar danys en 

explotacions agrícoles, etc… i especialment en cultius de fruites i cereals. 

 

La pedregada i ventada del 18 de juliol, va tornar afectar el 30% més de les 

hectàrees de nostre terme municipal, amb afectacions molt importants al cultiu 

de perera per la ventada i la conseqüent caiguda de fruits. 
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Per altra banda, la continuada baixa de preus de la fruita i uns rendiments 

econòmics que ni ratllen els costos de producció.  

 

Per tot lo exposat, l’Alcaldia proposa al Ple, i aquest aprova per 9 vots a favor 

dels grups municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i PPC, els següents 

ACORDS 

 

1.- L’Ajuntament de  Benavent de Segrià donarà suport als agricultors que van 

veure afectades les seves explotacions agràries, i promourà les accions 

necessàries per tal de consensuar amb altres administracions, com la 

Generalitat de Catalunya, la Subdelegació del Govern a Lleida, el Ministeri 

d’Agricultura de l’Estat, la col·laboració necessària per complimentar amb 

celeritat els ajuts necessaris i poder reparar els danys ocasionats . 

 

2.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià insta al Govern de l’Estat Espanyol, al 

Govern de la Generalitat de Catalunya ha refinançar o deixar exempts 

d’interessos els préstecs de l’ICA i així com poder reforçar la línia de crèdits per 

la implantació de les xarxes antipedra i ajuts pels danys ocasionats per les 

pedregades. 

 

3.- L’Ajuntament de Benavent de Segrià insta al Govern de l’Estat Espanyol ha 

activar mesures urgents per solucionar els danys mitjançant una rebaixa dels 

índex de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de 

l’impost sobre la Renda de les persones Físiques per les activitats agrícoles l, 

augment del % deduïble de les despeses de difícil justificació i lliure 

amortització de les inversions.  

 

4.- Comunicar aquests acords a l’Oficina Comarcal del Segrià del Departament 

d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Agricultura 

i Ramaderia i a la subdelegació del Govern de l’Estat. 

 

 

3. Expedient Ple 13/2015 – Aprovació de la Moció de suport al President 

Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva 

imputació per l’organització del 9N 
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El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 

catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 

polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 

2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés 

participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 

espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el 

president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 

Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 

d’Ensenyament Irene Rigau. 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 

Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i 

han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del 

president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de 

l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 

desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 

administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la 

inhabilitació fins a la presó.  

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 

democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 

Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra 

Republicana proposen al Ple i aquest aprova per 8 vots a favor dels grups 

municipals de CIU, TJxB-CP, ABEHG-AM i 1 vot en contra del grup municipal 

de PPC els següents 

ACORDS 

1.- Expressar el nostre suport al President Artur Mas, l’Exvicepresidenta Joana 

Ortega i la Consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al 

procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 

2014. 

2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 

de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes 

per impulsar processos democràtics. 
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3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Benavent de Segrià amb el dret 

democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

4.- Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern 

Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local 

pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-

la públic a través dels mitjans públics municipals. 

 

 

Per finalitzar la sessió, la totalitat dels membres del Ple de la Corporació fan 

constar el seu agraïment a la Sra. Natàlia Batsi i Roma, per la feina feta durant 

el temps en què ha assumit les funcions de Secretària interventora accidental 

de l’Ajuntament de Benavent de Segrià. 

 

 

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

aquesta sessió, a les 14:40 hores del dia 13 d’octubre de 2015, de la qual 

aixeco la present acta com a Secretaria, donant fe. 

 

 

Dono fe.                              Vistiplau, 

La Secretària interventora,                              L’Alcalde, 

 

 

 

 

Carmina Satorra i Espinet                              Manuel Català Ros 
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